Anexa 7.6.6

INFORMAŢII PERSONALE

Mutică, Paul
Str. Fântânele, nr. 55, ap. 36, Cluj-Napoca, 400320, România
0264401845

0727310396

Paul.Mutica@arch.utcluj.ro;
paulmutica@yahoo.com

Sexul masculin | Data naşterii 28/04/1981 | Naţionalitatea Română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Departamentul de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism,
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Conferenţiar Universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
octombrie 2016 - prezent

conferenţiar universitar
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, www.utcluj.ro
▪ disciplinele: estetica în arhitectură, tehnologii noi în arhitectură, antropologie culturală, proiectare III
şi IV
Tipul sau sectorul de activitate educaţie, cadru didactic pe perioada nedeterminată

martie 2013 - octombrie 2016

şef lucrări
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, www.utcluj.ro
▪ disciplinele: antropologie-psihologie culturală, estetică, sinteze de proiectare I şi II, proiectare
asistată de calculator, practică, elaborare proiect diplomă şi dizertaţie
Tipul sau sectorul de activitate educaţie, cadru didactic pe perioada nedeterminată

martie 2009 - martie 2013

asistent universitar
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, www.utcluj.ro
▪ disciplinele: antropologie-psihologie culturală, sinteze de proiectare I şi II, proiectare asistată de
calculator, proiectare specializată, detalii de arhitectură, practică
Tipul sau sectorul de activitate educaţie, cadru didactic pe perioada nedeterminată

martie 2009 - prezent

arhitect cu drept de semnătură
în cadrul Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Transilvania, www.oartransilvania.ro
▪ elaborarea proiectelor de arhitectură şi urbanism, expertize tehnice, design, consiliere
Tipul sau sectorul de activitate arhitectură şi urbanism

octombrie 2008 – iulie 2010

cadru asociat – şef lucrări
Facultatea de Inginerie şi Conservare de Arhitectură/Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
▪ disciplinele: proiectare asistată de calculator, detalii de arhitectură, programe de arhitectură
Tipul sau sectorul de activitate educaţie, cadru didactic asociat

martie 2007 – martie 2009

preparator universitar
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/UTCN, www.utcluj.ro
▪ sinteze de proiectare I şi II, proiectare asistată de calculator, proiectare specializată, practică
Tipul sau sectorul de activitate educaţie, cadru didactic pe perioada nedeterminată
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martie 2007 – martie 2009

arhitect stagiar
SC Termita SRL, Str. Madach Imre, nr. 55, Cluj-Napoca
▪ elaborarea proiectelor de arhitectură şi urbanism, design, consiliere
Tipul sau sectorul de activitate arhitectură şi urbanism

septembrie 2006 – ianuarie 2007

arhitect stagiar
SC Tektum SRL, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 13, Cluj-Napoca
▪ elaborarea proiectelor de arhitectură şi urbanism, design
Tipul sau sectorul de activitate arhitectură şi urbanism

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
octombrie 2006 – iulie 2011

Doctor în arhitectură

ISCED 8

Şcoala Doctorală „Spaţiu Imagine Text Teritoriu” din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion
Mincu” Bucureşti
▪ Metodologia Cercetării în Arhitectură, Antropologia spaţiului, Gândire Arhitecturală Fondatoare,
Teoria Spaţiului şi Filozofia Locuirii
▪ „Tendinţe în arhitectura lăcaşurilor de cult din România şi reflectarea acestora în arealul Nord
transilvan” – titlul tezei de doctorat
▪ conducător științific prof. habil. dr. arh. Mircea Sergiu Moldovan
decembrie 2008 – ianuarie 2010

Diplomă de studii post-universitare de specialitate

Departamentul pentru Educaţie Continuă şi Studii Academice Postuniversitare, Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca
▪ Elemente de estetică şi compoziţie urbană, Evoluţia oraşelor şi Elemente de Mediu, Identitate
culturală, Gestiune şi drept Urban

octombrie 2000 – iulie 2006

Certificat de absolvire a modulului pedagogic
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
▪ Psihologia educaţiei, Sociologia educaţiei, Teoria şi metodologia instruirii

octombrie 2000 – iulie 2006

Arhitect diplomat, media examenului de diplomă 9,37

ISCED 7

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
▪ proiectarea de arhitectură şi urbanism, istoria şi teoria arhitecturii, noţiuni de calculul şi proiectarea
structurilor, fizica construcţiilor, instalaţii, peisagistică şi restaurare
septembrie 1996 – iunie 2000

Bacalaureat, nota 9,44; diploma absolvire liceu, nota 9,56; atestat
profesional traducător limba engleză

ISCED 3

Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad
▪ Matematică, Fizică, Lb. Engleză intensiv (profil real-bilingv)
Limba(i) maternă(e)

lb. română

Alte limbi străine cunoscute

lb. engleză
lb. franceză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B1

B1

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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COMPETENŢE PERSONALE
Competenţe de comunicare ▪ munca în echipă în activitatea de cercetare şi proiectare ca activitate pluridisciplinară
▪ comunicarea informaţiei prin activitatea didactică (cursuri şi ateliere)
Competenţe ▪ capacitatea de a coordona proiecte, workshop-uri, expoziţii în calitate de şef de proiect
organizaţionale/manageriale ▪ îndrumare de diplome în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din octombrie 2012
▪ cotutore de an (anul IV), tutore de an (anul VI) din octombrie 2014 până în octombrie 2016
Competenţe dobândite la locul de ▪ „Tendinţe în arhitectura lăcaşurilor de cult din România şi reflectarea acestora în arealul Nord
muncă (domenii de cercetare)
transilvan” – titlul tezei de doctorat
▪ „Antropologie culturală” – suport de curs pentru cursul omonim
▪ „Piaţa Muzeului, prima piaţă a Clujului”, studiu de amenajare urbanistică a Pieţei Muzeului –
Cluj-Napoca
▪ proiectare şi creativitate arhitecturală, aplicaţii CAD, tehnologii noi în arhitectură, estetica şi
antropologia arhitecturii
Competenţe informatice ▪ o bună cunoaştere a ArchiCad, Artlantis, Microsoft Office, CorelDraw, Corel Photopaint, Adobe
Photoshop, Adobe Page Maker, noţiuni de AutoCad şi Nemetschek Allplan
Alte competenţe ▪ desen, fotografie, machetare, competenţe dobândite în timpul timpul facultăţii şi formării
profesionale
Permis de conducere
▪ categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Activitatea profesională
didactică
Perioada

Activitatea în folosul comunităţii
academice
Perioada

▪ activitate didactică în calitate de cadru asociat / preparator universitar / asistent universitar / şef lucrări
la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca din 2006
până în prezent la disciplinele:
Sinteze de Proiectare an IV (responsabil de disciplină prof. dr. arh. M. Moldovan, prof. dr. arh.
R. Zamfir şi conf.dr.arh. D. Vlad) din 2006 până în 2017
Proiectare de Arhitectură an II (responsabil de disciplină conf. dr. arh. Șerban Țigănaș) din 2017
până în prezent
Antropologie Culturală an V (în calitate de responsabil de disciplină) din 2009 până în prezent
Estetică an V (în calitate de responsabil de disciplină) din 2014 până în prezent
Tehnologii Noi în Arhitectură an V (în calitate de responsabil de disciplină) din octombrie 2017
până în prezent
Proiectare Asistată de Calculator an I şi II (în calitate de responsabil de disciplină) din 2007 până
în 2017
Proiectare Specializată Finisaje an III (responsabil de disciplină conf. dr. ing. F. Olariu) din 2007
până în 2009
Detalii de Arhitectură an III (responsabil de disciplină arh. E. Pănescu) din 2009 până în 2011

▪ co-tutore an IV (din 2007 până în 2013)
▪ tutore an VI (din 2014 până în 2016)
▪ organizator al Conferinței Internaționale Questions (din 2012 până în prezent, organizator principal
din 2017), peer reviewer din 2014 şi membru în comitetul ştiinţific din 2016
▪ organizator al Workshop-ului Smart Materials Cluj 2018
▪ membru în comitetul ştiinţific al revistei Territorial Identity and Development din 2015
▪ membru în comitetul de organizare al Workshop-ului Internaţional Roşia Montană 2016
▪ membru în Comisia de Organizare a Admiterii FAU în 2007 şi 2008
▪ membru în Comisia de Elaborare de Subiecte pentru Admitere a FAU din 2015 până în prezent
▪ secretar al Comisiei de Diplome a FAU din 2009 până în 2012
▪ membru în Comisia de Diplome a FAU din 2013 până în 2017
▪ membru în Comisia de Disertaţie a FAU din 2014 până în prezent
▪ responsabil Programe de Studii FAU din 2016 până în prezent

4538

Activitatea profesională
de cercetare
Perioada

▪ Publicaţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului, al antropologiei culturale şi psihologiei cât
şi al proiectării asistate de calculator (CAD) din 2008 până în prezent:
1 carte la editură cotată B+ în regim de autor
1 carte la editură cotată B+ în regim de coautor
9 articole apărute în publicaţii şi reviste recunoscute CNCSIS dintre care 1 ISI
15 conferinţe internaţionale şi naţionale publicate în regim de autor
6 conferinţe internaţionale publicate în regim de co-autor
▪ Susţinere de comunicări publice în cadrul conferinţelor:
12 susţineri de comunicări publice în cadrul conferinţelor internaţionale
2 susţineri de comunicări publice în cadrul conferinţelor naţionale
▪ membru al colectivului pentru elaborarea grantului de cercetare „Crearea unui sistem modern
multimedia de inventariere şi informatizare privind patrimoniul cultural al comunităţii evreieşti din
România in contextul european al multietnicităţii şi diversităţii patrimoniale”, CNMP, program IV,
parteneriate în domeniile prioritare, runda 2008, domeniul 9, finalizat în 2011

Activitatea profesională de
proiectare

▪ participare la următoarele proiecte:
PAC. GALERIILE COMERCIALE NEW YORK, str Universităţii, Cluj-Napoca 2006 (coautor)
PAC+PT. EXTINDERE HALA REPARATII AUTO ŞI BIROURI, str Plevnei, Cluj-Napoca, 2007,
(coautor)
PAC+PT. IMOBIL DE BIROURI, str Fagului, Cluj-Napoca, 2007 (coautor)
PAC+PT. IMOBIL DE LOCUINŢE, str George Bacovia, Cluj-Napoca, 2008 (coautor)
PAC+PT. CASA VESCAN, str Iosif Vulcan, Cluj-Napoca, 2008 (coautor)
PAC. SEDIU FIRMĂ OMNIASIG, str Dorobanţilor, Cluj-Napoca, 2008 (coautor)
PT+DE. PAVILION DE TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI ADMINISTRATIV, INCDTIM, str Donath,
Cluj-Napoca, 2009 (coautor)
PUZ si SF. LUCRĂRI DE EXTINDERE ŞI MODERNIZARE LA SPITALUL CLINIC C.F.
CLUJ-NAPOCA str. Republicii nr. 18, Cluj-Napoca, 2011 (coautor)
SF.+ DTAC. CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII
ALTERNATIVE, str. Donath nr. 65-103, I.N.C.D.T.I.M Cluj-Napoca, 2013 (coautor)
PUZ EXTINDERE COMPLEX MEDICALĂ III - CHIRURGIE III, Str. Croitorilor 19-21, Iaşilor 16, ClujNapoca, 2015 -2017(coautor)
SF. EXTINDERE CORP C2 CU SPAŢII DESTINATE CERCETĂRII, Str. Observatorului 72, ClujNapoca, 2015 (coautor)
▪ premiul al III-lea la concursul studenţesc „Reabilitarea Pieţei 1 Mai, Zalău”, 2004, (autor)
▪ premiul al II-lea la concursul local „Amenajarea Pieţei Unirii Cluj-Napoca”, 2005, (colaborator)

Apartenenţă la organizaţii şi
comisii profesionale

▪ membru al Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Transilvania (OART) din 2006
▪ expert tehnic judiciar în cadrul Biroului Local de Expertiză Judiciară de pe lângă Tribunalul
Cluj din martie 2012 până în prezent
▪ membru în Consiliul Facultăţii din 2008 până în 2012
▪ membru în Consiliul Departamentului Urbanism din 2015 până în 2017
▪ membru în asociaţia academică internaţională Athens Institute for Education and Research

ANEXE

Conf. dr. arh. Paul Mutică

Cluj-Napoca
10.05.2021
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