Anexa 7.6.12

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MOLDOVAN Paul Mihai
str. Constantin Noica, 8, Cluj-Napoca, 400495, România
[+4] 0264 590255

[+4] 0264 590913

paul.moldovan@arch.utcluj.ro
www.fau.utcluj.ro, www.ateliercetrei.com

Sexul Masculin | Data naşterii 23/05/1982 | Naţionalitatea Română
EXPERIENȚA
PROFESSIONALĂ
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

2020 - prezent
Șef lucrări (p.nedet.)
Proiectare de arhitectură 3 și Proiectare de arhitectură 4
Arhitectură de Interior (C+L/P)
Activități didactice de îndrumare a proiectelor de semestru: inițiere, planificare, concepere și
redactare teme de proiect, coordonare, îndrumare și evaluare.
Îndrumarea elaborării proiectelor de diplomă.
Coordonarea practicii productive şi pedagogice, inclusiv pregătirea acesteia.
Participarea în comisii şi consilii în interesul învăţământului: Comisia de elaborare a subiectelor de
admitere, Comisia de conformitate cu originalul, Comisia de evaluare a lucrărilor de diplomă
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul
Urbanism și Departamentul Arhitectură
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/Arhitectură

2016 - 2020
Asistent universitar (p.nedet.)
Proiectare de arhitectură 3 și Proiectare de arhitectură 4
Arhitectură de Interior (C+L/P)
Activități didactice de îndrumare a proiectelor de semestru: inițiere, planificare, concepere și
redactare teme de proiect, coordonare, îndrumare și evaluare.
Îndrumarea elaborării proiectelor de diplomă.
Coordonarea practicii productive şi pedagogice, inclusiv pregătirea acesteia.
Participarea în comisii şi consilii în interesul învăţământului: Comisia de elaborare a subiectelor de
admitere, Comisia de conformitate cu originalul, Comisia de evaluare a lucrărilor de disertație
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul
Urbanism și Departamentul Arhitectură
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/Arhitectură

2012 - 2016
Asistent universitar (p.det.)
Proiectare de arhitectură 3 și 4
Studiul Formei 1 și 2

© Uniunea Europeană, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu

4572

Pagina 1 / 6

Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului

Activități și responsabilități
principale
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități didactice de îndrumare a proiectelor de semestru: inițiere, planificare, concepere și
redactare teme de proiect, coordonare, îndrumare și evaluare.
Îndrumarea elaborării proiectelor de diplomă.
Evaluarea studenţilor în cadrul Comisiei de verificare a cunoștințelor teoretice și de specialitate
(dizertație).
Coordonarea practicii productive şi pedagogice, inclusiv pregătirea acesteia.
Participarea în comisii şi consilii în interesul învăţământului: Comisia de elaborare a subiectelor de
admitere.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul
Urbanism
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/Arhitectură

2010 - prezent
Partener fondator
Arhitect cu drept de semnătură
Șef de proiect
Responsabil cu viziunea biroului și reiterarea acesteia.
Studiul, concepția, urmărirea avizării, a autorizării și implementării proiectelor de arhitectură de
interior, arhitectură și urbanism la nivel local, regional și național.
Responsabil cu mediatizarea proiectelor în cadrul expozițiilor bienale de arhitectură, atât la nivel
regional, cât și național (a se vedea Anexa 5. Expoziții) și cu publicarea acestora în reviste și site-uri
de specialitate recunoscute pe plan național și internațional (a se vedea Anexa 1. Listă de lucrări).
Coordonarea stagiului profesional în vederea obținerii dreptului de semnătură prin Ordinul Arhitecților
din România.
S.C. ateliercetrei SRL, AM+PM SRL, Moldovan și Moldovan Birou Asociat de Arhitectură
Str. Albert Einstein nr. 15, ap. 4, cod poştal 400045, Cluj-Napoca, România
Tel./fax:+40 364114182
www.ateliercetrei.com
Proiectare de arhitectură de interior, arhitectură, urbanism
Industrii creative
2007-2011
Arhitect stagiar
Arhitect cu drept de semnătură
Dico și Țigănaș | arhitectură și inginerie
Calea Dorobanților nr. 98-100, Olimpia Business Center, cod poştal 400609, Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 264442 054, 442065, Fax:+40 264442197
www.dicositiganas.ro
Studiul, concepția, urmărirea avizării, a autorizării și implementării proiectelor de arhitectură și
urbanism la nivel local, regional și național.
Proiectare de arhitectură de interior, arhitectură, urbanism

2006, 2005
Student arhitect sagiar
Concepția și studiul proiectelor de arhitectură.
Arhetip Birou de Arhitectură
Str. Cometei nr. 5, cod poştal 400493, Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 0264438470, 599956, Fax:+40 264438470
www.arhetip.ro
Proiectare de arhitectură de interior, arhitectură, urbanism

2004, 2003
Student arhitect sagiar
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Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Designul interior și mobilarea spațiilor școlii.
Concepția grafică a broșurii pentru atelierul de mobilier al anului 2 de studii.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul
Urbanism
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
http://fau.utcluj.ro, http://www.utcluj.ro
Învățământ superior/Arhitectură
Industrii creative

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Calificarea/Diploma obținută

Domeniul de cercetare
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/Furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/Furnizorul de formare

Nivelul în clasificarea națională
sau internațională
Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/Furnizorul de formare

2009-2013
Doctor în Arhitectură - Ordin M.E.N. Nr. 165 din 7 aprilie 2014
Titlul tezei de doctorat: ‘Transformări și Mutații ale Învățământului de Arhitectură sub Amprenta Epocii
Digitale’, susținută public în 30 noiembrie 2013
Conducător științific: Prof.dr.arh. Adriana MATEI
Învățământ de arhitectură
Metode de cercetare în arhitectură, Estetică și teoria reprezentării, Redactare de text și argumentare,
Identitate culturală, Teorii ale modernității, Arta fotografiei, Teoria spațiului și filosofia locuirii, Design
spațial, Gândire arhitecturală fondatoare, Antropologia spațiului, Metodologia restaurării
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Școala Doctorală
Str. Memorandumului nr. 28, cod poştal 400114, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 264401200, 401248, Tel./fax:+40 264592055
http://www.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație - conform clasamentului Asociației Universităților
Europene
2001-2007
Diplomă de Arhitect
Proiectare de arhitectură, Istoria arhitecturii, Teoria arhitecturii, Elemente de construcții, Elemente de
proiectare a localităților, Mecanică, rezidențial Urban, Teoria structurilor, Fizica construcțiilor, Instalaţii
în construcții, Proiectare specializată, Programe de arhitectură, Proiectare asistată de calculator,
Mobilier, Management în construcții, Structuri urbane, Sinteze de proiectare, Design, Tehnologie,
Restaurarea monumentelor, ș.a.m.d.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Str. Observatorului nr. 70-72, cod poştal 400500, Cluj-Napoca, România
Tel.: +40 264401845
www.fau.utcluj.ro
Universitate de cercetare avansată și educație - conform clasamentului Asociației Universităților
Europene
1997 - 2001
Diplomă de Bacalaureat
Matematică, Fizică, Chimie, Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Limba franceză, Limba
engleză, Limba latină, Anatomie ș.a.m.d.
Colegiul Național ‘Mihai Viteazul’
Str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 111, cod poştal 401151, Turda, jud. Cluj, România
Tel./Fax: +40 264316437
https://cnmvturda.ro

Burse de studiu
Perioada
Calificarea/Diploma obținută

octombrie 2010 - iunie 2011
Mobilitate doctorală în cadrul proiectului Studii doctorale în științe inginerești în scopul dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere (SIDOC) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
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Numele și tipul instituției de
învățământ/Furnizorul de formare

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble: Unité de recherche Architecture,
Environnement et Cultures constructives (labex AE&CC)
60 avenue de Constantine, BP 2636, 38036 Grenoble cedex 2, Franța
Tel.: +33 (0)476698300, Fax.: +33 (0)476698338
www.grenoble.archi.fr

Perioada
Calificarea/Diploma obținută
Numele și tipul instituției de
învățământ/Furnizorul de formare

septembrie 2005 - februarie 2006
Mobilitate Erasmus
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
60 avenue de Constantine, BP 2636, 38036 Grenoble cedex 2, Franța
Tel.: +33 (0)476698300, Fax.: +33 (0)476698338
www.grenoble.archi.fr

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Franceză

C1

VORBIRE

Citire

Participare la
conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Conf. Certificatului de competență lingvistică nr. 01567/11.12.2015

Engleză
Italiană

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
B2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
independent
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
B2
B2
A2
experimentat
experimentat
independent
independent
elementar
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe organizaţionale/
manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite atât prin experiența de a lucra cu studenții la atelierele
de Proiectare de arhitectură, Studiul formei și Arhitectură de interior, cât și prin experienţa proprie
de muncă în cadrul birourilor/atelierelor de arhitectură;
▪ Capacitate de adaptare la medii multiculturale obținută prin experiența de studii în străinătate.
▪ Leadership (în prezent, sunt responsabil de o echipă de 6 persoane în cadrul biroului ateliercetrei și
de echipe al căror număr de persoane/specialiști variază în funcție de natura și complexitatea
proiectelor abordate);
▪ Spirit organizatoric;
▪ Capacitatea de a coordona proiecte și echipe pluridisciplinare, obținută prin experiența proprie de
muncă în cadrul birourilor/atelierelor de arhitectură;
▪ Gândire structurată.
▪ Spirit de echipă;
▪ Abilitate de a lucra cu diverși stakeholderi/actori, atât din cadrui industriei arhitecturii, ingineriei și
construcțiilor, cât și conecși acestei industrii;
▪ Experiență în mangementul proiectelor de arhitectură;
▪ Aptitudini pedagogice, obținute prin experiența de a lucra cu studenții în cadrul atelierelor de
proiectare, studiul formelor, cursuri, practici de vară și workshop-uri.

Competenţe informatice

▪ O excelentă stăpânire a programului de proiectare asistată pe calculator Graphisoft ArchiCAD;
▪ O bună stăpânire a programului de proiectare asistată pe calculator Autodesk Architectural
Desktop;
▪ O excelentă stăpânire a suitei Apple iWork (Pages, Numbers și Keynote);
▪ O bună stăpânire a suitei Microsoft Office (Word, Excel și Powerpoint);
▪ Cunoștințe elementare ale aplicațiilor de grafică computerizată Adobe (e.g. Photoshop, Indesign).

Competenţe și aptitudini artistice

Desenul, grafica, identitatea vizuală și designul de obiect, deprinse înca din copilarie și pe parcursul
studiilor de arhitectură, dar și prin participarea la concursuri și proiecte pe aceste tematici.

Permis de conducere

Categoriile A și B
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Activitate de cercetare
Publicații: (a se vedea Anexa 1: Listă de lucrări)
1 carte
3 capitole în cărți
2 articole în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI)
3 articole in extenso în lucrări ale unor conferințe
14 articole în reviste de specialitate neindexate
1 Certificat de înregistrare desen/model
Participări la Conferințe: (a se vedea Anexa 2: Conferințe)
22 participări cu lucrări științifice și proiecte la conferințe naționale și internaționale de specialitate sau
interdisciplinare după cum urmează:
4 conferințe în stăinătate
18 conferințe în țară
Participări la Workshop-uri și Jurii: (a se vedea Anexa 3: Workshop-uri/Jurii)
7 participări la workshop-uri în calitate de co-organizator/coordonator
6 participări în jurii
Participări în colective de cercetare: (a se vedea Anexa 4: Contracte de cercetare/parteneriate)
membru într-o structură internă de cercetare (colectiv de cercetare) și într-o organizație profesională
internațională
Premii și distincții: (a se vedea Anexa 5: Premii și distincții)
24 premii și distincții
Expoziții: (a se vedea Anexa 6: Expoziții)
Expozant în 25 expoziții în țară și străinătate
Proiecte relevante de arhitectură de interior, arhitectură și urbanism: (a se vedea Anexa 7: P
Proiecte relevante)
16 proiecte instituționale, de arhitectură de interior, arhitectură și urbanism
Organizații profesionale/Afilieri
Perioada
Numele și adresa organizației

Calitatea
Perioada
Numele și adresa organizației

Calitatea

Perioada
Numele și adresa organizației

2017 - prezent
Earthquake Engineering Research Institute (EERI)
499 14th Street, Suite 220 | Oakland, CA 94612, Statele Unite ale Americii
Tel: (+1) 510-451-0905
Fax: (+1) 510-451-5411
https://www.eeri.org
Membru
2016 - prezent
Lions Club 360 Cluj-Napoca, membră a Lions Club International (LCI)
Str. Avram Iancu, Nr. 8, Ap.2B
https://lionsclub360.ro
Vicepreședinte 1 în 2020/21
Vicepreședinte 2 în 2019/20
Membru din 2016

Calitatea

2010 - prezent
Fundația Națională a Tinerilor Manageri (FNTM)
Dumbrava Rosie 2, cod poștal 020463, Sector 2, Bucuresti, Romania,
Tel: (+4) 0213183874
Fax: (+4) 0318145925
www.fntm.ro
Membru

Perioada

septembrie 2009 - prezent
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Numele și adresa organizației

Calitatea

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) - Filiala Teritorială Transilvania
Bd. Eroilor 22, 400129, Cluj-Napoca, România
Tel.:+40 728330140
www.oartransilvania.ro
Arhitect cu drept de semnătură

iunie 2021
Ș.l.dr.arh. Paul Mihai MOLDOVAN
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