OFERTE STAGII DE PRACTICĂ 2020
Tabelul de mai jos conține ofertele de practică primite de Facultatea de Arhitectură și Urbanism pentru stagiul de Practica de anul VI cu durata de 10 săptămâni. Studenții au posibilitatea de a aplica la unul din birourile de mai jos sau de a-și căuta
pe cont propriu un birou de arhitectură unde să își 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
Nr.
Crt

Denumire Firmă / Birou
Individual de Arhitectură:

Email:

1

Structonica SRL

office@structonica.com

2

Atelier UnuPlusUnu

3

Localitatea:
Cluj-Napoca

Nr de locuri
disponibile

Condiții oferite și tipul de activități solicitate
studentului/studenților:

Cerințe pentru studenții aplicanți:

Pagină online:

2

Activitate proiectare

www.structonica.com,
facebook/ structonica

atelierunuplusunu@gmail. Cluj-Napoca (str.
com
Soporului)

1

Cafea buna si mancare de pranz, si decontare transport. In
Cunostinte de Archicad si SketchUP.
functie de nevoia din birou la momentul respectiv veti face
proiectare de arhitectura, design interior, concepte si schite,
proiecte de concurs, imagini de prezentare, realizare de machete
etc.

https://www.facebook.com/
atlunuplusunu/

studio LUKROTHECA
SRL

lukrotheca@gmail.com

Cluj-Napoca

2

activitate de proiectare, asistență de șantier

4

BAUPLAN

elenateodorescu.bauplan
@gmail.com

Cluj-Napoca

4

proiectare, realizare de machete-daca va fi cazul, depunere si
ridicare documentatii, asistenta pe santier, discutii cu beneficiarii seriozitate si buna dispozitie

5

BIROU DE ARHITECTURA arhsimonciprian@gmail.co Cluj-Napoca
SIMON CIPRIAN
m

2

PROIECTARE IN FAZA DE CONCEPTIE ARHITECTURALA

VERTICALITATE

www.basc.ro

6

SC ATELIERCETREI SRL office@ateliercetrei.com

CLUJ NAPOCA

3

activitate de proiectare, asistenta santier

Rugam studentii doritori sa trimita pe e mail o selectie
de 3-5 lucrari/proiecte pe care le considera
reprezentative pentru ei.

http://ateliercetrei.com

7

S.C. Arhi Actus S.R.L.

dragos@arhiactus.ro

Cluj-Napoca

2

Activitate de proiectare, Asistenta de santier, Materiale de
prezentare

Scrisoare de intentie, Portofoliu

http://arhiactus.ro/

8

KonZOL studio

office@kzs.ro

Cluj Napoca

2

Realizare proiecte de arhitectură construcții noi, restaurare clădiri Cunoștințe și abilități tehnice, practice, precizie și
istorice, urbanism, lucrări de execuție și montaj, urmărire șantiere responsabilitate. Nefumător. Prima angajare.
în curs. Întroducem practicantul într-o condiție de lucru în echipă
în toate etapele de proiectare, cu posibilitate de familiarizare cu
tehnicile și materialele de execuție și finisaj, cu structurile
moderne și istorice. Participare la concursuri în desfășurare.

9

Consiliul Judeţean Cluj

Claudiu.salanta@cjcluj.ro

Cluj Napoca

5

Asistenta de șantier, verificare proiecte, condiții și proceduri in
autorizarea lucrărilor de cinstruire, urbanism.

Seriozitate

10

STUDIO 2S

office.2sstudio@gmail.com cluj-napoca

1

activitate de proiectare

obligatoriu Archicad si SketchUp, nivel avansat

https://www.facebook.com/
studio2Sarchitects/

11

Pibo Projects

ilie@pibo.ro

Cluj-Napoca

1

Arhitectura si design interior: activitate de proiectare si asistenta
de santier

revit pentru modelare, orice soft pentru randari,
photoshop

https://www.facebook.com/
pibo.projects/

12

ATELIER MIRABO SRL

lupsemihaig@gmail.com

Cluj-Napoca

1

Activitate de proiectare

Archicad

https://ateliermirabo.com/

13

EKTRA Studio SRL.

tulogdy@ektra.ro

Cluj-Napoca

2

relevee, prezentare proiecte, randari, proiectare concept
arhitectura

cunostinte arhicad

https://www.facebook.com/
ektra.ro

14

Atelier RVD

atelierrvd@gmail.com

Cluj-Napoca

3

Proiectare, machete printate 3D, vizualizari

voie-bună

www.atelierrvd.ro

seriozitate, punctualitate, cunoașterea programului de https://www.facebook.com/
proiectare Archicad
lukrotheca/?ref=page_inte
rnal
laptop personal, dorinta de a invata, atentie,

http://kzs.ro

15

SS CONSTRUCT
PROIECT SRL
planwerk arhitectură și
urbanism
MOSSFERN SRL

alla_93n@yahoo.com

Cluj Napoca

2

Activitate de proiectare

office@planwerkcluj.org

Cluj

2

proiectare arhitectură+spații publice, planificare urbană

aplicare pe bază de portofoliu de lucrări

office@mossfern.ro

CLUJ NAPOCA

5

- inițiere în BIM building informatic modeling
- și în modelare 3D și 2D după cea mai performantă tehnologie
scanare cu laser
- condiții optime de lucru intr-un atelier de proiectare
- inițiere în metode de lucru pentru relevee
- onorariu de oglindire reciprocă

- seriozitate de abordare, de preferat cu program de 8
ore de lucru
- cunoștințe ArchiCAD
- scrierea unui eseu de 15 rânduri pe loc la momentul
sosiri pe o temă dată
- perioadă cât mai lungă acordată acestei activități,
minim 4 săptămâni și ne bucură și de mai lung

18

UTILITAS Centru de
cercetare, proiectare în
domeniul reabilitării
patrimoniului construit

zs_buda@utilitas.ro

Cluj-Napoca

4

Proiectare
Asistență tehnică pe șantier
Reconstrucții teoretice a monumentelor istorice corelate cu
rezultatele cercetărilor

Cunoașterea unui program 3D (ArchiCAD, SketchUp,
etc.) și AutoCAD. Disponibilitate pentru deplasări în
afara localității Cluj-Napoca.

http://www.utilitas.ro/

19

TRANS FORM SRL

ruxandra@trf.ro

CLUJ NAPOCA

3

Activitate de proiectare
Relevee
Elaborare documentatii si pregatirea dosarelor in vederea
avizarilor de catre Institutiile Publice

Studenti cu spirit de inițiativă, motivati, ambițioasi, cu
deosebită atenție la detalii, dornici de perfecționare
continuă, creativi și pasionati de arhitectura.

www.trans-form.ro

16
17

http://planwerkcluj.org/

Cunostinte de: ArchiCAD, Sketchup, pachet Office,
Lumion, Photoshop.
Avem rugamintea sa va inregistrati in baza noastra de
date, facand upload la portofoliu si CV, accesand linkul:
https://app.smartsheet.com/b/form/bef957f7f7cb421b
85eda1559c4faf14
20

NEXT DESIGN SRL

office@catinas.ro

Cluj-Napoca

2

activitate de proiectare

utilizatori Archicad

21

SC IAR DOI SRL

iardoisrl@gmail.com

Turda

3

proiectare DTAC si PT, asistenta santier, urbanism, ilustrare,
intocmire documentatii

cunostinte archicad, lumion, microsoft office,
seriozitate

22

SC IAR CONCEPT
STUDIO SRL

iarconceptstudio@gmail.co Turda
m

1

proiectare DTAC si PT, urbanism, intocmire documentatii,
ilustrare

cunostinte archicad, lumion, microsoft office

23

Atelier FKM

atelier@fkm.ro

Cluj-Napoca

2

Activitate proiectare

Cunostinte Archicad

https://drive.google.com/fil
e/d/1IwZhI7QA1eCU4gH6
6RaA9J4Omo0fbkl/view?usp=sharing

24

SS CONSTRUCT
PROIECT SRL

alla_93n@yahoo.com

Cluj Napoca

2

ACTIVITATE DE PROIECTARE

25

KONKRET STUDIO

contact@ks-arhitectura.ro

Municipiul ClujNapoca

2

Proiectare de arhitectura

ArchiCAD si aplicatii Office

www.ks-arhitectura.ro

26

AIO arhitectura & design ioana.lazanu@aiografic.ro/
interior
marius.blaga@aiografic.ro

2

Posibilitatea de a lucra in toate etapele de proiectare, de la
Concept la implementare atat in proiectele de arhitectura cat si
cele de design interior

punctuali si seriosi, ambitiosi, dispusi sa invete lucruri
noi, buni cunoscatori de Archicad

www.facebook.com/AIOgr
afic, www.aiografic.ro

Cluj-Npoca
TOTAL

61

www.catinas.ro

