
Nr. 
Crt.

Denumire Firmă / Birou 
Individual de Arhitectură: Email: Număr de 

telefon: Localitatea:
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de 

locuri 
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Condiții oferite și tipul de activități solicitate 
studentului/studenților: Cerințe pentru studenții aplicanți: Pagină online:

1. ARHI ACTUS DEVELOPMENTS dragos@arhiactus.ro 0741269655 Cluj-Napoca 1 activitate de proiectare, vizite de santier ArchiCAD, Twinmotion/Lumion 
https://www.linkedin.co
m/company/arhi-actus-
developments/

2. SS CONSTRUCT PROIECT SRL alla_93n@yahoo.com 0749276003 Cluj-Napoca 2 Activitate de proiectare Portofoliu

3. Studio 2S office.2sstudio@gmail.
com

0755629616 Cluj-Napoca 1 activitate de proiectare , design interior https://www.facebook.c
om/studio2Sarchitects

4. Miruna Moldovan Birou 
Individual de Arhitectură

mirunamoldovan.bia@
gmail.com

0746051860 Cluj-Napoca 1 Activitate de proiectare (la nivel de concept, DTAC, PTh), 
vizite pe șantier.

Familiarizați cu programele ARCHICAD și ADOBE 
PHOTOSHOP. https://mmarhitectura.r

o/

5. SC MAIATEC SRL Maiatec.office@gmail.c
om

0771048440 Cluj-Napoca 1 Proiectare si sustinere proiecte, asistenta de santier Seriozitate si creativitate

Facebook : MAIATEC

6. DUAL OFFICE S.R.L. dualoffice@yahoo.com 0743871089
Cluj-Napoca, 

str. Fantanele 
nr. 1/1

2 Activitate de proiectare constructii civile

Cunostinte bune ale programului de proiectare 
Archicad, Microsoft Word, cunostinte minine  ale 
programului Photoshop, constituie avantaj cunostinte 
bune ale unui program/soft pentru 
rendering/vizualizare. (ex. 3ds Max+V-Ray, Cinema 4D 
& V-ray). 

https://www.facebook.c
om/DUALoffice

7. MWArchitecture office@mwarchitecture.
ro

0742334945 Cluj-Napoca 1 Proiectare, vizite santier, machetare, 3D print, concursuri reprezinta un avantaj abilitatile de lucru in Revit 
Autodesk

www.mwarchitecture.ro

8. BAUPLAN
Practica.bauplan@gma
il.com 0722460033 Cluj-Napoca 4 Activitate de proiectare, vizite pe șantiere, 

Laptop personal. Dorinta de a invata. Aceasta 
perioada este una în care studentul învață și arhitectul 
îl instruiește. Nimeni, nici arhitectul, nici studentul nu 
primesc bani.

9. SC PLANWERK ARHITECTURĂ 
ȘI URBANISM SRL

office@planwerkcluj.co
m

0264439488 Cluj-Napoca 2 Participare activă la activitatea de proiectare, realizare de 
machete, vizite pe șantier

Competențe: ArchiCad, seria Adobe, Microsoft Office

www.planwerkcluj.org

OFERTE STAGII DE PRACTICĂ 2022

Tabelul de mai jos conține ofertele de practică primite de Facultatea de Arhitectură și Urbanism pentru stagiul de Practica din anul VI cu durata de 10 săptămâni. Studenții au posibilitatea să aplice la unul din birourile de mai jos sau pot să-și căute
pe cont propriu un birou de arhitectură unde să-și desfășoare stagiul de practică.
CALENDAR PRACTICĂ anul VI
- 31 august – 11 septembrie – Studenții anului VI trimit aplicații birourilor
- 16 – 20 septembrie – Birourile anunță studenții selectați
-   1 octombrie - 9 decembrie* – Desfășurarea stagiului de practică a anului VI (10 săptămâni)
                   *datele sunt generice, putând apărea mici modificări odată cu aprobarea Structurii anului universitar 2022-2023



10. Atelier Contrast2 SRL ateliercontrast2@gmail.
com

0747112405 Zalau 1 activitate de proiectare, intocmire avize, asistenta de 
santier

Cunoasterea programelor archicad, office

11. Birou Individual de Arhitectura 
Cordos Tudor

duducordos@yahoo.co
m

+40745639375 Alba Iulia 2 proiectare, restaurare Archicad, disciplina

12. IMAGE ART imageartcluj@yahoo.co
m

0746204168 Cluj-Napoca 2 activitate de proiectare in toate etapele Cunostinte ArchiCAD

13. morph dnb srl gal.gabriela@yahoo.co
m

+40742091542 Cluj-Napoca 1 Proiectare Archicad

14. studio LUKROTHECA srl lukrotheca@gmail.com 0740876037 Cluj-Napoca 2 activitate de proiectare, design, vizite pe șantier punctualitate, creativitate, dornică de formare și 
perfecționare profesională https://www.facebook.c

om/lukrotheca/

15. ATELIERCETREI SRL paul.moldovan@atelier
cetrei.com

0730431436 Cluj Napoca 1 proiectare,  asistenta santier Scrisoare de intentie , portofoliu proiecte

http://ateliercetrei.com

16. UNITH2B SRL oana.vaida@unith2b.c
om

0753040160 Bucuresti 3 Proiectare, Realizare materiale Concept; Realizare 
Prezentari, Vizita santier(pentru studiu)

Cunoasterea programelor Archicad; Scurt portofoliu de 
lucrari/ Poze lucrari/ Extras din proiecte. https://www.unith2b.co

m/

17. Atelier RVD atelier.rvd@gmail.com 0726319979 Cluj-Napoca 2 bell-view centru cluj, spațiu creativ, arhitectură, strategie și 
urbanism

voioșenie atelierrvd.wordpress.co
m

18. samuel studio office@samuelstudio.ro 0743653043 Cluj-Napoca 2 Activitate de proiectare, Realizare de machete, Asistență 
de șantier

Cunostinte de ArchiCAD https://www.instagram.
com/samuelstudio.ro/

19. CUB10 Birou de arhitectura SRL cub10arhitectura@gma
il.com

0740186016 Cluj Napoca 1 Proiectare de arhitectura si urbanism, randari 3D Cunostiinte de Allplan sau Arhicad +  Simtul umorului.

20. VARA ARCHITECT STUDIO vara.architect@gmail.c
om

0720771155 CLUJ-NAPOCA 2 -realizare concepte de arhitectura, randari, detalii de 
executie

-cunoastere  a programelor: Archicad, 
Lumion/Twinmotion, Photoshop https://www.instagram.

com/vara_architect/

21. EtajPatru virgil.mihut@gmail.com 0745149116 Cluj-Napoca 2 Proiectare tehnica, asistenta de santier, proiectare de 
concept, design interior

Cunostinte de Archicad, Sketchup, Lumion, Excel

22. AIOgrafic ioana.lazanu@aiografi
c.ro

0740341456 Cluj-Napoca 3 Proiectare arhitectura creativ, pasionat de arhitectura și design interior, bun 
cunoscător de archicad

www.aiografic.ro

23. ADP birou de arhitectura contact@adp.ro 0744119337 Cluj-Napoca 2 activitate de proiectare, asistență de șantier Stăpânirea softului ArchiCad, creativitate, curiozitate, 
lucru în echipă https://www.adp.ro/arc

hitecture



24. Studio Circular SRL anda@studiocircular.ro 0747481236 Cluj-Napoca 1 activitate de proiectare și asistență de șantier Cunoașterea programelor Archicad și Photoshop
https://www.facebook.c
om/Studio-Circular-
106015711440094

26. ESTUDIO SRL ELEONORA@ESTUDI
O.RO

0740325696 CLUJ-NAPOCA 1 realizare relevee, vizualizari 3d, proiectare, intocmire 
documentatii autorizare, vizite santier

Experiență în utilizarea softurilor de proiectare 
ArchiCAD, Twinmotion, Photoshop si Office.
Abilități de comunicare și muncă în echipă. 

ESTUDIO.RO

27. GRAMA STUDIO 
ARHITECTURA SRL

gramastudioarhitectura
@gmail.com 

0746656718 CLUJ NAPOCA 4 ARHITECTURA SI DESIGN TOATE FAZELE SERIOZITATE SI PASIUNE 

facebook grama/studio 

28. Vlad Sebastian Rusu B.I.A. vlad.rusu@arch.utcluj.r
o

0747289311 Cluj-Napoca 2

Participare în colectiv la activități curente de proiectare 
arhitectură și amenajare spații publice, elaborare soluții la 
concursuri de arhitectură și urbanism, vizite șantiere 
pentru proiectele biroului.

Cunoștințe proiectare asistată de calculator: Archicad 
25. Cunoștințe prelucrare imagini: Photoshop. 
Cunoștințe randări imagini: Lumion și/sau Twinmotion. www.vladrusu.ro

29. MOUA STUDIO office@moua.ro 0744896098 Cluj-Napoca 2 activitate de proiectare, asistenta de santier cunostinte avansate de Archicad si munca in cadrul 
biroului (nu work from home)

30. WOLP studio contact@wolpstudio.co
m

0753139437 Cluj Napoca 1 Proiectare de arhitectura, relevee, design interior, 
concepte, imagini de prezentare etc.

cunostinte de ArchiCAD

www.wolpstudio.com

31. SC ARHIMAR SERV SRL studio@arhimar.ro 0728287592 CLUJ-NAPOCA 4 activitate de proiectare, asistenta de santier minim anul II de studiu

www.arhimar.ro

32. Atelier Mirabo srl ateliermirabo@gmail.co
m

0762022016 Cluj-Napoca 1 Activitate de proiectare Archicad

www.ateliermirabo.com

33. METRIC SPACE DESIGN arh.mateimihai@gmail.
com

0744637787 cluj-napoca 2 PROIECTARE



34. GENERAL PROEX S.R.L.
anca.nistor@generalpr
oex.ro 0727075287 Cluj-Napoca 2

Cautam colegi studenti care sa ni se alature in activitatea 
de proiectare pentru perioada necesara efectuarii stagiului 
de practica. Studentii vor avea posibilitatea sa se implice 
in: 
•elaborarea documentatiilor tehnice aferente fazelor 
DALI/SF, DTAC, PTE;  
•realizarea de relevee; 
•modelare si randare 3D; 
•acordarea de asistenta tehnica in timpul vizitelor de 
santier; 
•alcatuirea documentatiilor de obtinerea a avizelor s.a.
Activitatea biroului este preponderent axata pe realizarea 
de proiecte publice precum spatii de invatamant, cu 
functiuni administrative, de cult sau amenajari urbane. 
Studentii pot participa la proiecte cu impact asupra 
comunitatii si vor avea posibilitatea de a observa 
metodologia de implementare a proiectelor cu finantare 
europeana.
Vei lucra alaturi de o echipa tanara, intr-un birou spatios 
alaturi de toate specializarile implicate in elaboararea unui 
proiect (rezistenta, instalatii). Se lucreaza dupa un 
program fix, cu pauza de masa inclusa in cele 8 ore de 
program. Pentru activitatea desfasurata vei fi recompensat 
financiar in functie de volumul de munca depus. 
Pentru inscriere, asteptam portofoliile voastre, impreuna 
cu o scurta descriere in e-mail a ce doriti sa asimilati in 
perioada de practica.

Cunostiinte in utilizarea programelor de proiectare 
Archicad si Autocad(optional), programe de vizualizare: 
Lumion, Adobe Photoshop si pachetul Microsoft Office.

https://generalproex.ro/

35. K&K Studio de proiectare SRL office@knkstudio.ro 0741472565 Cluj Napoca 3

-Participarea la activitatile specifice de proiectare si 
asistenta tehnica in restaurare, reconversie, reabilitare, 
proiecte de amenajare exterioara si peisagera
-Posibilitatea participarii la procesul de realizare relevee,
 -Editare planse desenate si realizare detalii tehnice, 
-Intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor, 
-Participare la discutii, 
-Asimilare informatii cu privire la etapele de proiectare, 
-Asimilare informatii cu privire la tehnologile alternative 
privind materialele utilizate in restaurare.

Studenti dornici sa invete 

36. Arh Service Guttman & Comp 
SRL

guttman61@gmail.com 0720080300 Cluj - Napoca 3

-Participarea la activitatile specifice de proiectare si 
asistenta tehnica in restaurare, reconversie, reabilitare, 
proiecte de amenajare exterioara si peisagera
-Posibilitatea participarii la procesul de realizare relevee,
 -Editare planse desenate si realizare detalii tehnice, 
-Intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor, 
-Participare la discutii, 
-Asimilare informatii cu privire la etapele de proiectare, 
-Asimilare informatii cu privire la tehnologile alternative 
privind materialele utilizate in restaurare.

Studenti dornici sa acumuleze cunostinte

37. SEVA STUDIO office@sevastudio.ro 

arh.Alex Prodan 
0729 955 059 / 

arh.Raluca 
Zbarcea 0766 

Municipiul 
Brașov

2 Condiții oferite: activități de proiectare specialitatea 
arhitectură, urmărire lucrări pe șantier.

Suntem deschiși și bucuroși să lucrăm cu tineri care au 
capacitatea lucrului în echipă și au dorință de implicare 
în ceea ce privește proiectarea de arhitectură. 

https://www.instagram.
com/seva.architecture.
urban.design/



38. atelier unuplusunu atelierunuplusunu@gm
ail.com

0751244795 Cluj-Napoca 1 proiectare de arhitectura si amenajari interioare, in toate 
fazele de executie.

cunostinte de Archicad si SketchUP https://www.facebook.c
om/atlunuplusunu

39. S.C. DUAPLAN S.R.L. duaplanstudio@gmail.c
om

0757359271 Cluj-Napoca 2

Birou mic de arhitectura si urbanism, avand sediu la o 
casa cu curte proprie in cartierul Gruia, cu dotari 
proprii(calculatoare, imprimante si ploter) care lucreaza 
atat proiecte mici de case si amenajari interioare, cat si 
hale sau studii de urbanism si peisagistica. Unele dintre 
proiecte sunt in colaborare cu Asociatia Propatrimonio sau 
pe domenii cu conace, studiind metode de revalorizare a 
potentialului arhitectural si peisager local. Colaboram cu 
birouri de arhitectura sau peisagism din Franta, si 
participam la studii sau concursuri de arhitectura atat aici 
in tara, cat si peste granita. 

Am dori sa transmitem cunostintele noastre in domeniu, 
atat pe parte de concursuri de arhitectura cat si pe 
studierea artei sau a peisajului, astfel, ne asteptam ca, 
studentii sa fie in primul rand interesati de aceste arii, 
deschisi la experiente noi, dispusi la a explorara in 
teren diverse teme, sa stie sa deseneze, si sa aiba un 
minim simt al proportiilor sau al reprezentarii. Am prefera 
sa cunoasca putin Archicad, un program de randare, 
Photoshop si Indesign, dar suntem deschisi si la 
programe noi. 

site-ul nostru este in 
lucru, vom trimite 
portofolii, daca este 
cineva interesat. 

40. sfera arhitectura srl office.sfera.arhitectura
@gmail.com

0745652023 Cluj-Napoca 2 proiectare, asistență de șantier CV, portofoliu, interviu. instagram.com/sfera.ar
hitectura

41. MANOPERA ARCHITECTURE office@manopera.com 0741081029 Cluj-Napoca 3 Activitate de proiectare remunerată. Entuziasm, implicare, atitudine critică și curaj.

www.manopera.com

42. AO Arhitectura SRL alice.oprica@gmail.com 0742180018 Cluj-Napoca 2 Desen 2D, modelare 3D, randari portofoliu lucrari studentesti

43. Atelier FKM atelier@fkm.ro 0740179443 Cluj Napoca 2 Activitate de proiectare Archicad

https://drive.google.co
m/drive/folders/1i5fkfm
3z33AmKOK50g1pRp
a8_9akv1fj?usp=sharin

44. Konkret Studio contact@ks-
arhitectura.ro

0740218872 Cluj-Napoca 2 Implicare in fazele de proiectare: concept, DTAC, proiect 
tehnic

cunoastere ArchiCAD

ks-arhitectura.ro

45. Arhi Beast SRL arhibeast@gmail.com 0727745368 cluj napoca 3 Activitate de proiectare, culegere date din teren - relevee, 
asistență de șantier 

Cunoașterea programului ArhiCad, cunoștințe medii 
Word și Excel, dorință de învățare, de crestere și 
dezvoltare personală și înțelegere a profesiei, spirit de 
echipă 

Pagina de Facebook 
Arhi Beast

46. MOSSFERN SRL office@mossfern.ro 0726716508 CLUJ-NAPOCA 5

- inițiere în BIM  building informatic modeling și în 
modelare 3D și  2D după cea mai  performantă tehnologie  
scanare cu laser
- inițiere în metode de lucru pentru relevee 
- condiții optime de lucru in activități specifice unui atelier 
de proiectare

- selecția se face pe baza unui portofoliu de lucrări
- seriozitate în abordare 
- program de 8 ore de lucru
- cunoștințe ArchiCAD

47. META MORPHOSIS 
Architecture Studio

ferencz.bakos@meta-
morphosis.ro

0752223320 Cluj-Napoca 2 Activitati de proiectare, elaborare concepte, studii, 
machetare, vizite santier

CV si portofoliu de lucrari

48.

S.C. Utilitas – Centru de 
Cercetare Proiectare în 
Domeniul Reabilitării  
Patrimoniului Construit S.R. L. 

zs_buda@utilitas.ro 0746616775 Cluj-Napoca 3 Proiectare, asistență tehnică pe timpul execuției, modelare 
3D, realizare planșe/scheme de concept

Programe: AutoCAD sau ArchiCAD, Word și Exel; 
Disponibilitate pentru deplasări pe șantiere, lucru în 
echipă, seriozitate și interes față de clădiri istorice.



49. MOD studio office@modstudio.ro 733915878 Cluj-Napoca 3

Archicad, Photoshop, Lumion sau Enscape, training in 
sistem Open BIM, modelare 3D si corelare 3D a proiectelor 
de specialitati, consolidarea cunoștințelor despre fazele 
dintr-un proiect atât la nivel teoretic cât și practic, training 
în proiecte cu eficiență energetică înaltă
NZEB și Passive, precum si santiere active din acest tip de 
lucrari. Studenții ar putea invata si modelare si prelucrare 
nori de puncte în biroul nostru, în funcție de lucrările în 
curs.

Cunoasterea programului Archicad si Photoshop, laptop personal, curiozitate.

www.modstudio.ro

50. sc Studio Axia srl laura@studioaxia.ro 744916356 Cluj Napoca 2 activitati de proiectare munca in echipa, Autocad, Archicad

Studio Axia

51. SC atelierLFV SRL atelier.lfv@gmail.com 740324617 Cluj-Napoca, 
str. Iosif Vulcan

1 Proiectare- de la faza de concept + redactare. Prezentari 
arhitecturale/ concept

Sa cunoasca programul Arhicad, eventual un program 
de randare (Lumion) dar nu este obligatoriu.

www.atelierlfv.ro

52. ACUB Concept Studo S.R.L. office@maaiarh.com 740078890 Cluj-Napoca 1 Activitate de proiectare, Relevare, Întocmire documentații 
de specialitate (asistat) și luat legătura cu instituții


