Anexa 7.6.77

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
Mobil:

CODOREANU Rodica Elena
str. Observatorului 34-36 CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj, România
Decanat FAU :0264 401844
Secretariat FAU :0264 590255, 401847
+04 0730 761953

E-mail(uri) Rodica.Codoreanu@arch.utcluj.ro
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
01.10.1956
Feminin

Locul de muncă vizat / Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Domeniul ocupaţional Arhitectură , Urbanism

Experienta profesionala
Perioada
01.10 2017-01.10.2021
Cadru didactic asociat la disciplinele:
Proiectare Specializata 1 /Urbanism anul 3
Proiectare Specializata 2 /Urbanism anul 4
Proiectare specializata Peisagistica anul 5
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Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

T

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din 01.10.2015 – 2017
Asistent drd. pe perioada determinata
Didactice / Discipline didactice predate
• Proiectare de arhitectura ,anul I / sem. 1+sem.2
• Proiectare specializată 3 / urbanism , anul IV
• Peisagistica / (curs) +lucrări, anul V
• Proiectare asistata de calculator , an 2
• Practica anul I –coordonator / 2015-2016
UTCN / Facultatea de Arhitectura si Urbanism
2003 – 2015
Șef Lucrări / lector
Didactice / Discipline didactice predate
• Proiectare de arhitectura ,anul I / sem. 1+sem.2
• Proiectare specializată 3 / urbanism , anul IV – titular disciplina
• Peisagistica / curs +lucrări, anul V – titular disciplina
• Ornamentica spațiilor verzi / curs opțional, anul V – titular disciplina
• Practica, anul 1- coordonator
• Indrumare lucrari licenta / master anul VI (2008-2014)
• Indrumare diploma / anul VI (2003-2014)
• Membru in consiliu profesoral al FAU/ Facultatea de Arhitectura si Urbanism
Cluj (din 2008)
• Membru in consiliul de departament / urbanism (din 2008)
• Membru in comisia de admitere / subiecte / corectura / supraveghere (din
2003)
• Membru in comisia de evaluare licente (2010-2014)
UTCN / Facultatea de Arhitectura si Urbanism
2002 – 2009
Cadru didactic asociat
Curs+lucrări / ”Construcții decorative și echipamente în parcuri și grădini”.
UASMV / Facultatea de Horticultură/Secția Peisagistică
1993 – 2003
Asistent universitar
Didactice / Discipline didactice predate
• Proiectare de arhitectura ,anul I
• Proiectare de arhitectura ,anul III / 2006-2009
• Peisagistica lucrări, anul V
• Lucrări proiectarea localităților / rezidențial urban , anul II - 1995-2003
• Compoziție urbana – proiect urbanism, anul V – 2002-2003
• Practica, anul I 1993-prezent
UTCN / Facultatea de Arhitectura si Urbanism
1998 – 2010
Asociat
S.C. SIT Birou de Arhitectură S.R.L.
1985 – 1993
Arhitect proiectant
Proiectare de Arhitectură și Sistematizare / Proiectant la atelierul de sistematizare,
elaborare proiecte( sef proiect, proiectant, individual sau in colectiv), proiecte ,studii,
machete pentru zonele centrale Cluj,schite de sistematizare pentru comune din
judet, studii de amplasament, participari concursuri.
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Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Institutul de Cercetare și Proiectare Cluj
1983 – 1985
Arhitect stagiar
Proiectant modele
UJECOOP Cluj
1982 – 1983
Arhitect stagiar
Proiectare de Arhitectură și Sistematizare
Centrul de Proiectare Județean Satu-Mare
1981 – 1982
Arhitect stagiar
Urmărire de lucrări pe șantier
Trustul de Construcții Mureș/ Șantier 7 Sighișoara

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1978 – 1981
Diploma de Arhitect
Ciclul doi al învățământului de arhitectură / anii IV-VI
Institutul de Arhitectură ”Ion Mincu ” București
1975 – 1978
Diploma de Arhitect conductor
Ciclul întâi al învățământului de arhitectura / anii I – III
Institutul Politehnic Cluj / Facultatea de Construcții / Sectia de Arhitectura
1971 – 1975
Diploma de Bacalaureat
Cunoștințe de cultură generală / secția real
Liceul nr. 15 de Științe ale Naturii Cluj Napoca / 1973 -1975
Liceul Teoretic Carei, jud. Satu-Mare / 1971-1973

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Română

Engleză, franceză, maghiara
Înţelegere

Vorbire
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Scriere

Ascultare

Nivel european (*)

Citire

Participare la
conversaţie

D
i
s
c
u
r
s
o
r
a
l

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

Limba franceză

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

Limba maghiară

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Educație, comunicare.
Abilități de buna comunicare cu studenții , transmitere de cunoștințe
Abilități de lucru in echipă cu persoane de aceeași specialitate cât și în colective
multidisciplinare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Coordonare concursuri, workshop-uri studențești, organizare expoziții
Competențe în utilizarea calculatorului, de cercetare in domeniul peisajului/
ornamentica spatiilor verzi.
Competente in domeniul fotografiei
Calculator/laptop/ PC, imprimante, scanere
Softuri Utilizate / Microsoft World(pentru redactare de text / Microsoft Power Point,
Adobe Photoshop

Competenţe şi aptitudini artistice Foto, grafica computerizată
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Muzica, amenajări de spații verzi/ grădini , grădinărit.
Auto, categoria B

Informaţii suplimentare
Membru in comisii și organizații
profesionale

•
•
•
•
•
•
•

Burse de studiu

•

Membru al Uniunii Arhitecţilor din România / UAR/ din 1982
Membru al Registrul National al Arhitecţilor din 1996Membru (fondator )al Ordinului Arhitecților din România /O.A.R. din iulie
2001.
Membru (fondator) al Asociaţiei Urbaniştilor din Cluj/2002
Membru al Registrul Urbanistilor din Romania/RUR -2006
Membru in consiliul profesoral al FAU/ Facultatea de Arhitectura și
Urbanism Cluj ( din 2008).
Membru in consiliul de departament / urbanism ( din 2008).
1998 / Bursa Socrates - la Facultatea de Arhitectură şi Peisagistică din
Bordeaux,Franţa, în cadrul programului de mobilitati pentru profesori , al
convenţiei de colaborare dintre Şcolile de Arhitectură din Cluj şi Bordeaux.
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Concursuri, simpozioane, congrese,
workshop-uri

•
•

Proiecte de urbanism

1993 Participare Concurs Naţional de Urbanism pentru centru Municipiului
Iasi, în colectiv
(arh.I.Agachi, arh.A. Borda), proiect premiat-premiul II

•

1993 Participare simpozion „Construct 1993” cu lucrarea „Probleme de
restructurare urbana în Iaşul contemporan”- colectiv cu arh. Ioana Agachi
şi arh. Borda A.

•

1995 Indrumare a unui colectiv de studenti la concursul "Bauhaus" revitalizarea şi extinderea clădirilor Bauhaus din Weimar.

•

1996 Participare la al XIX-lea Congres Internaţional A.I.A din Barcelona,
Spania, ca însoţitor ( indrumator) al colectivelor de studenţi participanti la
concurs.

•

1996 Creativity and Innovation - Management Workshop- FIMAN- Buşteni

•

2001 Participare la zilele arhitecurii Clujene

•

2001 Participare „ Rencontres Europeennes” + masa rotunda, discutii./
Cluj

•

2003 Participare simpozion+ membru in comisia de jurizare concurs
studenţesc de arhitectura la Medias/ reamenajare centrul istoric si proiect
de hala agroalimentara

•

2003 Membru in comisie jurizare /concurs studenţesc de reamenajarea
Cetatii Oradea si amenajare mal Criş, Oradea , in cadrul Taberei de vara/
Oradea.

•

2004 Participare simpozion+ membru in comisia de jurizare concurs
studenţesc de arhitectura la Medias/ reamenajarea a 3 situri din centrul
istoric.

•

2004 Participare simpozion „Arhitectura 1900 în context european”, Oradea
– nov.2004

•

2005 Participare la manifestarile „35 de ani de de la înfiintarea Scolii de
Arhitectura din Cluj”.

•

2006 Coordonare studenti workshop la Bistrita –iulie 2006- organizat de
Primaria Municipiului Bistrita cu tema reabilitarii a 6 pasaje din centrul
istoric.

•

2007 Participare la Anuala de arhitectura din Timisoara/conferinta cu tema
„Apreciere critica a spatiilor verzi urbane- Cluj Napoca „.

•

2008 Participant la Intbau Charette/ localitatea Petrova, jud. Maramureș/
workshop

•

2012 Participare Questions/ International Workshop / Questions / FAU Cluj

•

2013 Participare masa rotunda +amenajare expozitie ”S.O.S. Lacurile din
Gheorgheni”.

•

2015 Participare ZA / amenajare expozitie de proiecte ale studentilor /
Peisagistica anul 5 ”amenajare La terenuri cartier Mănăștur„ și” Amenajare
Pârâul Țiganilor” din Grădina Botanica Cluj

•

2015 Participare Questions/ International Workshop ,Cluj Napoca / lucrarea
Landscape Urbanism and Sustainable Cities / FAU Cluj

•

2015 Participare ca membru in colectivul de cercetare / admitere pentru
Institut de Cercetare pentru Orașul Inteligent / colectiv interdisciplinar in
cadrul UTCN - coordonator colectiv arhitectura.

Cca. 55 proiecte de urbanism / conform listei de lucrări

Cluj –Napoca, 27 septembrie 2021

arh. Rodica Codoreanu
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