
 

 Anexa 7.6.82 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Arh. VANCEA Alexandra 
Adresă(e) Calea Turzii nr. 227A, scara 1, ap. 8, Cluj-Napoca, Cluj 

Telefon 0743512523   
Fax(uri)  

E-mail(uri) alexandra.vancea.c@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 25.04.1989 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
Martie 2018 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 
Activităţi şi responsabilităţi principale − Participarea la elaborarea programelor, prognozelor şi scenariilor de dezvoltare teritorială şi 

stabilirea de programe şi priorităţi pe baza documentaţiilor de urbanism întocmite, pentru 
fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Cluj; 

− Elaborare documentații de urbanism și proiecte tehnice la nivelul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean. 

− Urmărirea elaborării și avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului - 
întocmirea Avizelor Arhitectului Șef și a Avizelor de Oportunitate; 

− Analizarea documentațiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului (PUG, PUZ, PUD, PAT). 
Numele şi adresa institutiei  Consiliul Județean Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 106, Cluj-Napoca, Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, Serviciul de Urbanism și Amenajare a Teritoriului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură și Urbanism 

 
Perioada 

 
An universitar 2020-2021 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic asociat - asistent 
Activităţi şi responsabilităţi principale -  coordonarea unei grupe de studenți în vederea realizării unui proiect de conversie urbană în cadrul 

Atelierului de Proiectare Specializată Urbanism 1 (an 3) , 2 (an 4) 
Numele şi adresa institutiei  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.28, Cluj-Napoca, Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Urbanism  și Științe Tehnice – Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
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Perioada 

 
An universitar 2019-2020 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat - asistent 
Activităţi şi responsabilităţi principale -  coordonarea unei grupe de studenți în vederea realizării unui proiect de conversie urbană în cadrul 

Atelierului de Proiectare Specializată Urbanism 1 (an 3) 
Numele şi adresa institutiei  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.28, Cluj-Napoca, Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Urbanism  și Științe Tehnice – Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
 

Perioada 
 
An universitar 2018-2019 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat - asistent  
Activităţi şi responsabilităţi principale -  coordonarea unei grupe de studenți în vederea realizării unui proiect de conversie urbană în cadrul 

Atelierului de Proiectare Specializată Urbanism 1 (an 3) 
Numele şi adresa institutiei  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.28, Cluj-Napoca, Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Urbanism  și Științe Tehnice – Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
 

Perioada 
 
An universitar 2017-2018 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat - asistent 
Activităţi şi responsabilităţi principale -  coordonarea unei grupe de studenți în vederea realizării unui proiect de conversie urbană în cadrul 

Atelierului de Proiectare Specializată Urbanism 1 (an 3) 
Numele şi adresa institutiei  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.28, Cluj-Napoca, Cluj. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de Urbanism  și Științe Tehnice – Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
  

Perioada Octombrie 2017 – Februarie 2018 
Funcţia sau postul ocupat Arhitect cu drept de semnătură 

Activităţi şi responsabilităţi principale - realizarea conceptului de proiect, a documentației tehnice, a evaluărilor financiare, în cadrul echipei 
- administrarea documentațiilor și actelor specifice, în cadrul procedurii de proiectare 
- coordonarea corelării cu celelalte specialități 
- conducerea șantierului, monitorizarea lucrărilor de execuție, plasare comenzi materiale 
- evaluarea sitului și întocmirea temei de proiectare. 

Numele şi adresa biroului  SC Cubicon Invest SRL, Str. General Dragalina, nr. 85-87/2, Cluj-Napoca, Cluj. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură 

  
Perioada Ianuarie 2017 – August 2017 

Funcţia sau postul ocupat Arhitect cu drept de semnătură 
Activităţi şi responsabilităţi principale - realizarea conceptului de proiect, a documentației tehnice, a evaluărilor financiare, în cadrul echipei 

- administrarea documentațiilor și actelor specifice, în cadrul procedurii de proiectare 
- coordonarea corelării cu celelalte specialități 
- conducerea șantierului, monitorizarea lucrărilor de execuție, plasare comenzi materiale 
- evaluarea sitului și întocmirea temei de proiectare. 

Numele şi adresa biroului  N2 Arhitectura, Piața Cipariu, nr. 15, ap, 44 , Cluj-Napoca, Cluj. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură 

  
Perioada Octombrie 2014 –Decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Arhitect stagiar 
Activităţi şi responsabilităţi principale  - realizarea conceptului de proiect, a documentației tehnice, a evaluărilor financiare, în cadrul echipei 

- administrarea documentațiilor și actelor specifice, în cadrul procedurii de proiectare 
- coordonarea corelării cu celelalte specialități 
- conducerea șantierului, monitorizarea lucrărilor de execuție, plasare comenzi materiale 
- evaluarea sitului și întocmirea temei de proiectare. 

Numele şi adresa biroului  N2 Arhitectura, Piața Cipariu, nr. 15, ap, 44 , Cluj-Napoca, Cluj. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură 
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Educaţie şi formare  

  

Anul înmatriculării - Perioada 2015 - Prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Domeniul doctoratului Arhitectură 
Conducător științific Agachi Mihaela Ioana 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare în vederea elaborării tezei de doctorat cu titlul „Palimpsest urban – Evoluția spațiului 
construit Zălăuan și arhitecturi referențiale”  
Memoria în arhitectura contemporană 
Metodologia cercetării în arhitectură 
Istoria culturală a raportării la patrimoniu  
Evoluția urbanistică a orașului Cluj în sec.XIX 
Evoluția spațiului construit în orașul Zalău 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism 

  
Perioada 2017- 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelurile I și II 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Psihologia educației 
Pedagogie I 
Pedagogie II 
Managementul clasei de elevi 
Didactica Specialității 
Instruire asistată pe calculator 
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar, liceal, postliceal și universitar 
Psihologia adolescenților, tinerilor și adulților 
Proiectarea și managementul programelor educaționale 
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității 
Comunicare educațională 
Managementul organizației școlare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

  
Perioada 2008-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Arhitect  
Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale dobândite 

Tema diplomă  ”Nou Sediu pentru Biblioteca Județeană I. S. Bădescu, Sălaj” 
Arhitectură 
Proiectare construcții civile și industriale 
Urbanism 
Istoria arhitecturii 
Structuri 
Design de obiecte 
Amenajare interioară 
Amenajare peisageră 
Restaurare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4866



Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Română 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C2 Nivelul stăpânire C2 Nivelul stăpânire B2  Nivelul 
independent B2 Nivelul 

independent B2 Nivelul 
independent 

Limba franceză A2 Nivelul 
intermediar B1 Nivelul 

de bază A1 Nivelul elementar A1 Nivelul elementar A1 Nivelul elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Bune abilități de comunicare, adaptare ușoară la caracteristicile specifice ale unui mediu multicultural. 
Aceste aptitudini au fost dobândite prin desfășurarea activității în calitate de arhitect cu drept de 
semnătură în cadrul unui birou de arhitectură, în cadrul proiectelor școlare, și a diverselor cursuri şi 
activități extrașcolare şi de voluntariat. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Experiență bună a managementului de proiect și al echipei dobândită prin desfășurarea activității în 
calitate de arhitect cu drept de semnătură în cadrul unui birou de arhitectură. 

Competente şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Atestat în domeniul Informaticii și a utilizării calculatorului 
Microsoft Office – avansat 
Open Office – avansat 
Nemetscheck Allplan– avansat 
Artlantis – avansat  
Photoshop – basic  

Competenţe şi aptitudini artistice - modelare 3D și grafică pe calculator, design interior și de obiecte.

Listă lucrări relevante In search of urban cohesion – the City of Zalău case study, Acta Technica Napocensis: Civil 
Engineering & Architecture Vol. 61 No. 3 (2018), UTPRESS ISSN: 1221-5848,  Alexandra Cuibuș, 
Mihaela Ioana Maria Agachi (Publicat online 23.10.2018, p. 107-119) 
http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng 

A Strategic Point - Geographical Aspects In The Development Of The City Of Zalău, 2nd International 
Conference on Urban Planning - ICUP2018, ISBN 978-86-88601-36-8, Faculty of Civil Engineering 
and Architecture, University of Nis, Nis, Serbia, Alexandra Cuibuș, (Publicat Noiembrie 2018, p. 187-
195) 

The Development and Evolution of the Built Environment in the City of Zalău, Acta Technica 
Napocensis: Civil Engineering & Architecture Vol. 59 No. 3 (2016), UTPRESS ISSN: 1221-5848,  
Alexandra Cuibuș, Mihaela Ioana Maria Agachi (Publicat online 14.03.2017, p. 137-143) 
http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng 

Urban Insertion - A new Library for the City of Zalău, International Scientific-Business Conference - 
Leadership & Management, Belgrade, Serbia - ISBN 978-86-80194-02-8, Association of Economists 
and Managers of the Balkans, Alexandra Cuibuș (Publicat online 10.12.2015, p.754 - 761 )   

Septembrie 2021 
arh. Vancea Alexandra 

4867

Rectangle




