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EXPERIENŢA  PROFESIONALA

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2003 - 2021  cadru didactic asociat 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de Arhitectură si Urbanism 
• activităţi didactice  la atelierul de proiectare, anul 3 de studiu (2003 – 2005),  disciplina
Detalii de arhitectură -  anul 2 (2004 -2005), atelierul de proiectare, anul 2 de studiu (2005- 
2015), anul 5 de studiu (2016 -2021) 

2007 – pană in prezent  arhitect cu drept de semnătură 
S.C. Atelier MNM S.R.L. Cluj-Napoca 
• elaborare lucrări de urbanism, arhitectură şi design interior, coordonare colectiv de
proiectare şi asistenţă de şantier 

2006  arhitect  cu drept de semnătură 
S.C. Contur Proiect S.R.L. Cluj-Napoca 
• elaborare lucrări de arhitectură, coordonare colectiv de proiectare şi asistenţă de şantier

2004 - 2006  arhitect stagiar 
S.C. Arhimobil S.R.L. Cluj-Napoca 
• elaborare lucrări de urbanism si arhitectură,  asistenţă de şantier

2003 - 2004  arhitect stagiar 
S.C. Arhetip birou de arhitectura S.R.L. Cluj-Napoca 
• elaborare lucrări de arhitectură

2002  student 
Scoala Naţională Superioară de Arhitectură din Grenoble, FR 
• curs şi atelier de arhitectură montană; realizare, in echipă, concept urbanistic  şi de
arhitectură in vederea reabilitării staţiunii montane Chamrousse, departamentul Isere, FR 

2013 Certificat de absolvire in competenţe antreprenoriale 
S.C. Gea Strategy&Consulting S.A. Bucuresti 
• curs de formare a competenţelor antreprenoriale, Cluj - Napoca

2004 Certificat de participare 
Institutul pentru reabilitarea monumentelor istorice (IHBC) şi Fundaţia Transilvania Trust 
• curs şi atelier de formare in meseria de pietrar  restaurator  -  castelul Banfy, com.
Bonţida, jud. Cluj 

1997 -  2003 Diplomă de arhitect – profilul şi specializarea arhitectură 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 
• bazele proiectării în construcţii, urbanism, mobilier şi peisagistică;  istoria şi teoria
arhitecturii, noţiuni de restaurare; elemente de proiectare de rezistenţă, instalaţii, edilitare şi 
fizica construcţiilor; sociologie, istoria artei, psihologia formei. 
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                       Limba maternă romană  
                   Limbi straine franceză  basic 

Competenţe de comunicare  • competenţe bune de comunicare în grupuri diferite şi la medii diferite,  dobandite prin 
experienţă  in urma lucrului in echipă  in cadrul proiectelor de urbanism si arhitectură, 
elaborate in diverse birouri de profil şi a activităţii didactice realizate in cadrul atelierelor de 
proiectare la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism ,in perioada  2003 -  2017 
 

Competenţe organizaţionale               
/ manageriale 

• aptitudini de coordonare/corelare a specialităţilor de proiectare, gestiune şi urmărire in 
execuţie a proiectelor de arhitectură de complexitate variată, abilităţi dobandite prin 
experienţă in urma lucrărilor realizate  
• organizator şi participant la activităţi voluntare : excursie de studiu/cicloturism  - Biserici 
fortificate-  pe circuitul Sibiu – Mediaş – Sighişoara - Braşov - Făgăraş – Agnita – Sibiu, 
august 2002 ; „La pas prin Europa” - Serbia- Slovacia- Croaţia- Italia- Franţa- Spania, iulie 
2004 

 
Competenţe informatice 

 
• proiectare in ArhiCAD - avansat 

  

        INFORMAŢII  
SUPLIMENTARE 

 

Membru inl Consiliul Teritorial al OAR filiala Transilvania, 2014 -2018 
 
Participant  la expoziţii, prezentări şi concursuri profesionale :    
 
• participant invitat la prima expoziţie de arhitectură şi urbanism cu lucrări de diplomă 
realizate in municipiul Reghin, jud. Mures 
• prezentare de proiecte de arhitectură şi urbanism in cadrul evenimentului «  Despre 
arhitectură » şi in cadrul  expoziţiei intinerante B.A.T.R.A.  2013,  evenimente organizate de 
OAR  filiala Transilvania. 
• participare la concursul « European Prize for Urban Public Space » 2014, Barcelona, 
Spania;  
• participare la Bienala de Arhitectură Transilvania 2013, Romania 
• participant invitat (lucrare publicata) - IFLA  Europe Exhibition of  Landscape  Architecture 
Projects in Europe 2018 
 
Premii/Distincţii : 
 
• 2014 – Nominalizare in competiţia internaţională de profil « European Prize for Urban 
Public Space”  Barcelona, Spania cu lucrarea Amenajare Canalul Morii din municipiul  
Reghin 
• 2013 – Premiul Bienalei de Arhitectură Transilvania (B.A.T.R.A.) , secţiunea « Arhitectura 
spaţiului public » pentru lucrarea Amenajare Canalul Morii din municipiul  Reghin 
(proiectant de arhitectură si coordonator echipe de proiectare) 
• 2003 – Nominalizare din partea Ordinului Arhitecţilor din Romania pentru lucrarea de 
diplomă – « Sală omnisport şi parc tematic », municipiul Reghin 
 
27.09.2021 
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