
 
Lista de oferte pentru activitatea de practica anii 2, 3, 4,  FAU -UTCN –  29 iunie-6 iulie 2022   
 
 

1. Instalatii pentru Festivalul International Wonderpuck Cluj - 24 de studenți ai anilor 2, 3 și 27 
iunie- 5 iulie -workshop  - s.l.dr a.pl. Leonard Vartic. 

2. Allbim NET- instruire CAD – 25 studenti – Cladirea Observator 72-76 – c.d. asoc. ing Adela Lazar 

3. Proiect amenajare interioara – Hol parter Cladirea Observator 72 -76- 4 studenti- conf dr arh Dana 

Opincariu 

4. Proiect amenajare exterioara – Cladirea Decanat FAU Observator 34-36- 4 studenti – conf dr arh Dana 

Opincariu 

5. Proiect amenajare exterioara – Ateliere R Descartes – 4 studenti – Conf dr arh Dana Opincariu 

6. Obiect pentru un an – 30 studenti – Conf dr arh Paul Mutica 

7. Vizita pe santier Cladiri educationale UTCN str Baritiu- 90 studenti in 3 serii de cate 30 – Conf dr arh 

Serban Tiganas 

8. Vizita pe santier Cladirea Bosch Engineering Center – 90s tudenti in 3 serii de cate 30 – Conf dr arh 

Serban Tiganas 

9.  Workshop  Design urban „La mine acasă” -proiect de amenajare a spațiului public din imediata 
vecinătate a locuinței proprii (zona de reședință din buletin sau zona de reședință  
temporară – chirie, cămin)- 40 studenti – conf dr arh Octav Olănescu  

10.  Workshop Identitate spaţiu public urban - 12 studenti –sl dr arh  Silivan  
Moldovan  

11. Workshop  Prezentare şi reprezentare în arhitectură – 10 studenti - 
s l dr arh Silviu Aldea  
 

 

NOTA  Activitatea de practica se va desfasura  intre 29 iunie - 5iulie iar COLOCVIUL va avea loc in data de 6 iulie. 

Iar  modul de desfasurare va fi anuntat de catre cadrul didactic responsabil .  

Listele de studenti participanti se vor face in ordinea inscrierii . Listele vor fi completate de catre responsabilii de 

activitate care vor anunta momentul in care lista s-a inchis. 

 

 

 


