Anexa 7.6.25

INFORMAŢII PERSONALE

MOLDOVAN Silivan Valentin
Șef lucrări dr. arh.
(12 ani vechime în învățământul superior, 9 ani vechime în învățământul superior ca titular )
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca,
Facultatea de Arhitectură și Urbanism - Departamentul de Urbanism și Științe Tehnice
Adresa Sala 1A / parter, Corp Decanat FAU, Observatorului, 34-36, Cluj – Napoca, 400489, România
Telefon + 40 - 264 – 401.978
Email silivan.moldovan@arch.utcluj.ro
Sexul masculin | Data naşterii 26/12/1980 | Naționalitatea Română

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

__________________________________________________________________________________________

Februarie 2018 – prezent

Șef lucrări
Universitatea Tehnică Cluj - Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul Urbanism și Științe
Tehnice, Str. Observatorului, 72-76, Cluj – Napoca, 400489, România, / fau.utcluj.ro
▪ Cursuri Design în Arhitectură, Orașul Contemporan, Bazele proiectării de urbanism
▪ Îndrumător la disciplinele Sinteze de proiectare 1, Sinteze de proiectare 2 , Proiectare specializată – urbanism 1 ,
Proiectare specializată – urbanism 2,
▪ Îndrumare lucrări de finalizare a studiilor
▪ Mentenanță website FAU
▪ Vicepreședinte Comisia de Admitere FAU
Membru în Senatul UTC-N
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

Februarie 2016 – Februarie 2018

Asistent universitar
Universitatea Tehnică Cluj - Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul Urbanism, Str.
Observatorului, 72-76, Cluj – Napoca, 400489, România, / fau.utcluj.ro
▪ Îndrumător la disciplinele Sinteze de proiectare 1, Sinteze de proiectare 2 , Proiectare specializată – urbanism 1 ,
Proiectare specializată – urbanism 2, Proiectare specializată – urbanism 3 , Proiectare specializată - peisagistică
▪ Îndrumare lucrări de finalizare a studiilor
▪ Mentenanță website FAU
▪ Secretar Comisia de Admitere FAU
▪ Membru în Senatul UTC-N
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

Octombrie 2012 – Februarie 2016

Asistent universitar pe perioadă determinată
Universitatea Tehnică Cluj - Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul Urbanism, Str.
Observatorului, 72-76, Cluj – Napoca, 400489, România, / fau.utcluj.ro
▪ Îndrumător la disciplinele Sinteze de proiectare 1, Sinteze de proiectare 2 , Proiectare specializată – urbanism 1 ,
Proiectare specializată – urbanism 2, Proiectare specializată – peisagistică
▪ Mentenanță website FAU
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

Martie 2009 – Octombrie 2012

Cadru asociat
Universitatea Tehnică Cluj - Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Departamentul Urbanism, Str.
Observatorului, 72-76, Cluj – Napoca, 400489, România, / fau.utcluj.ro
▪ Îndrumător la disciplinele Sinteze de proiectare 1, Sinteze de proiectare 2 – an IV
Tipul sau sectorul de activitate învățământ superior

Martie 2018 – prezent

Administrator - Arhitect cu drept de semnătură
SC MAUM STUDIO SRL
▪ Proiectare de arhitectură, sistematizare verticală, amenajări interioare, design de mobilier
▪ Redactare CAD, vizualizare 3D
▪ Urmărire lucrări, consultanță
Tipul sau sectorul de activitate proiectare de arhitectură

Martie 2012 – Martie 2018

Arhitect cu drept de semnătură
MOLDOVAN SILIVAN – Birou Individual de Arhitectură
▪ Proiectare de arhitectură, sistematizare verticală, amenajări interioare, design de mobilier
▪ Redactare CAD, vizualizare 3D
▪ Urmărire lucrări, consultanță
Tipul sau sectorul de activitate proiectare de arhitectură
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Martie 2009 – Octombrie 2012

Arhitect cu drept de semnătură
DE3 – Abstract Design S.R.L., Str. Octavian Goga 7, Cluj – Napoca, 400698, România, / www.de3.ro
▪ Proiectare de arhitectură, sistematizare verticală, amenajări interioare, design de mobilier
▪ Redactare CAD, vizualizare 3D
▪ Urmărire lucrări, consultanță
Tipul sau sectorul de activitate proiectare de arhitectură

Septembrie 2005 – Martie 2009

Arhitect stagiar
DE3 – Abstract Design S.R.L., Str. Octavian Goga 7, Cluj – Napoca, 400698, România, / www.de3.ro / abstract.ro
▪ Proiectare de arhitectură, amenajări interioare, design de mobilier
▪ Redactare CAD, vizualizare 3D
▪ Urmărire lucrări, consultanță
Tipul sau sectorul de activitate proiectare de arhitectură

Aprilie 2003 – Septembrie 2005

Operator calculator – desenator tehnic
S.C. Safcom S.R.L., Str. Dâmboviței 28/59, Cluj – Napoca, România
▪ Redactare CAD
▪ Urmărire lucrări
Tipul sau sectorul de activitate proiectare

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

__________________________________________________________________________________________

2016 – 2017

Participare în calitate de debutant în cadrul cursului pilot „Dezvoltarea carierei didactice universitare – FOCUS” –
proiect intern de mentorat al Universității Tehnice din Cluj Napoca

2009 – 2015

Doctor în Arhitectură
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Universitatea Tehnică Cluj – Napoca , Facultatea de
Arhitectură și Urbanism
▪
▪
▪
▪
▪

2010 – 2011

Teza de Doctorat – „Premise pentru realizarea clădirilor înalte pe teritoriul României”
Conducător - Prof.dr.arh. Dana Vais
Data susținerii publice - 05 mai 2015
Arhitectură (evoluție, compoziție morfologică și funcțională)
Urbanism (compoziție urbană, estetică, strategii de dezvoltare)

Modul de Pedagogie nivel I și II, Certificat de Absolvire
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Universitatea Tehnică Cluj – Napoca – D.P.P.D
▪ Psihologia educației
▪ Pedagogie
▪ Didactică

2008 – 2010

Diplomă de Specializare Postuniversitară – Urbanism și Administrație Publică locală
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - Universitatea Tehnică Cluj – Napoca – D.E.C.S.A.P.
▪ Urbanism (estetică, compoziție, evoluție, identitate culturală, design urban și peisagistică)
▪ Planificare economică (dezvoltare locală, structuri urbane, reglementări și legislație, planificare economică,
managementul resurselor locale)

1999 – 2005

Arhitect diplomat
Ministerul Educației și Cercetării - Universitatea Tehnică Cluj – Napoca , Facultatea de Arhitectură și Urbanism
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1992 – 1999

Arhitectură,
Urbanism
Peisagistică,
Istoria Arhitecturii,
Design
Mobilier

Bacalaureat
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – Colegiul Teoretic „Emil Racoviță” din Cluj - Napoca
▪ profil – informatică
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COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă

__________________________________________________________________________________________
Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Engleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

B2

C1

SCRIERE
Discurs oral
C1

B2

Certificat de competență lingvistică nr.01590/18.12.2015 – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

Competențe de comunicare

Competențe
organizaționale/manageriale

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experiența de arhitect având în vedere relația cu beneficiarii,
executanții și furnizorii.
▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența din învățământul superior având în vedere relația cu
studenții coordonați în cadrul orelor de atelier.
▪ conducerea unor colective de 3-4 arhitecți, repartizarea responsabilităților, analiză, asistare, organizare și
planificare, corelare cu proiectanții de specialități și coordonarea șantierelor în cadrul unor proiecte de arhitectură
realizate.

competențe dobândite la locul de
muncă

▪ o bună cunoaștere a procesului de proiectare de arhitectură și a celui de urmărire de lucrări, competențe
dobândite în cadrul birourilor de arhitectură în care am activat
▪ o bună cunoaștere a rigorilor calitative în ceea ce privește procesul de proiectare de arhitectură, competențe
dobândite în cadrul birourilor de arhitectură în care am activat
▪ o bună cunoaștere a procesului de îndrumare a studenților în cadrul activităților de atelier, competențe dobândite
ca asistent universitar pe perioadă determinată și cadru asociat în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism
începând cu anul 2008 până în prezent.
▪ o bună cunoaștere a procesului de cercetare în arhitectură, competență dobândită în cadrul studiilor doctorale și a
activității din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism
▪ o bună cunoaștere a sistemului de mentenanță pentru website-ul Facultății de Arhitectură și Urbanism

Competențe informatice

▪ o bună cunoaștere a instrumentelor Autodesk Autocad (certificare Autocad 2012 Certified Associate), Autodesk 3d
Studio MAX, Microsoft Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Indesign și Sketchup

Permis de conducere
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicații

Prezentări
Proiecte
Distincții
Afilieri

▪B
__________________________________________________________________________________________
▪
▪
▪
▪
▪

1 carte publicată la editura UTPRES în calitate de coautor
Autor și coautor a 8 articole științifice indexate ISI
Autor și coautor a 25 articole științifice la conferințe naționale și internaționale
Autor și coautor a 5 articole științifice prezentate public la conferințe internaționale
Membru al colectivului de proiectare pentru 4 proiecte de arhitectură realizate și publicate în cadrul mai multor
reviste și albume de specialitate cu renume pe plan național.
▪ Membru al colectivului de proiectare pentru proiectul premiat cu locul 1 în cadrul Bienalei de Arhitectură Timișoara
2010
▪ Membru al Ordinului Arhitecților din România începând cu anul 2005
▪ Membru al European Urban Research Association începând cu anul 2019
Șef Lucrări dr. arh. Silivan Valentin MOLDOVAN

Cluj - Napoca
15 Septembrie 2021

______________________________________
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