OFERTE STAGII PRACTICĂ 2018
Tabelul de mai jos conține ofertele de practică primite de Facultatea de Arhitectură și Urbanism pentru stagiile de Practica de anul V cu durata de 2 săptămâni și pentru stagiile 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:
- 1-22 iunie – Studenții anului V trimit aplicații (CV + Portofoliu) prin email birourilor
- 25-30 iunie – Birourile anunță studenții selectați
- 9-20 iulie – Desfășurarea practicii an V
- 3-21 septembrie – Studenții anului VI trimit aplicații (CV + Portofoliu) prin email birourilor
- 24-28 septembrie – Birourile anunță studenții selectați
- 1 octombrie – 7 decembrie - Desfășurarea practicii an VI
Nr. Crt. Denumire Firmă / Birou
Portofoliu birou
Email
Individual de Arhitectură:
1

AIM PLANNERS SRL-D

office@aimplan.ro

Cluj-Napoca

Nr. locuri
Practica an
V
2

2

SC Arhetip Birou de
Arhitectura SRL

arhetipcluj@yahoo.com

Cluj Napoca

2

2

Proiectare ( tate fazele de proiectare,
DTAC+ PTh+DE) si asistenta de santier

3

http://www.filofisitrandafir.ro/portofoliu
office@filofisitrandafir.ro Cluj-Napoca

2

2

4

M&F PROFIL / Filofi si
Trandafir Arhitectura
s.c. Patru Noua Studio s.r.l.

www.facebook.com/b.p.49Studio

office@49studio.ro

2

3

Cunoasterea avansata a programului
Archicad
creativitate, dorinta de invatare,
cunoasterea programului Autodesk Revit
(optional)

5

URBA

2

2

6

www.spatium.ro

1

1

7
8

SC SPATIUM ARHITECTURA
SRL
Archdesign
SC ARS LONGA SRL

urba.arhitectura@gmail.c Cluj-Napoca
om
jakab.arh@gmail.com
ODORHEIU SECUIESC

1
2

1
2

9

SC UTILITAS CCPDRPC SRL

Victor@archdesign.ro
Cluj-Napoca
proiect.arslonga@gmail.c Cluj-Napoca
om
office@utilitas.ro
Cluj-Napoca

activitate de proiectare, asistenta de
santier
activitate de proiectare, asistenta de
santier, asistenta in executia
amenajarilor interioare, realizare de
machete
activitate de proiectare, realizare de
machete, asistenta de santier
activitate de proiectare, design
interior
Proiectare
proiectare, santier

3

3

activitate de relevare, documentare,
proiectare, documentare, asistenta
de santier

se solicita laptop personal, constituie
avantaj cunostinte (minime) de lucru in
Autocad

10

metricspace

arh.mateimihai@gmail.c Cluj-Napoca
om

2

2

proiectare, relevee, intocmire
documentatii tehnice.

cunostinte archicad, practica platita cu
posibilitate de colaborare in continuare!

Www.archdesign.ro

Localitate

Cluj-Napoca

Nr. locuri Condiții oferite și tipul de activități Alte precizări sau cerințe
Practica an solicitate
VI
2
proiectare de arhitectura, realizare de cunostinte Autodesk Revit, Lumion
vizualizari arhitecturale

11

DUAL OFFICE SRL

https://www.facebook.com/DUALoffice/
dualoffice@yahoo.com

Cluj-Napoca

1

1

Diverse activitati de proiectare in
diferite faze ale proiectelor pe care
biroul le are in lucru: imobile de locuit
colective, centre si case pentru copii
cu handicap, constructii industriale,
case de locuit unifamiliale, amenajari
interioare si exterioare. Asistenta si
indrumare pe parcursul desfasurarii
procesului de proiectare.

Cunostinte avansate in programul de
proiectare Archicad privind modelarea 3D
si elaborarea documentatiei parte
desenata: planuri, sectiuni, fatade,
anumite detalii de executie. Buna
cunoastere a programelor Microsoft Word,
Excel, Adobe Photoshop. Constituie
avantaj cunoasterea programului 3ds Max
pentru randari.
Viitorul practicant trebuie sa prezinte
flexibilitate privind programul de lucru,
abilitati de comunicare, spirit de echipa si
sa fie dornic sa isi imbogateasca
cunostintele in domeniu.

12

ABSTRACT DESIGN

www.abstract.ro ; www.facebook.com/abstract.ro
adrian.rosca@abstract.ro Cluj-Napoca

0

2

13

SC ARHI BEAST SRL

14

ARCHI TEAM CONSULT

15

Proiectare de arhitectura > amenajari
interioare
Proiectare de arhitectura > constuctii
civile
Prezentare de arhitectura
activitate de proiectare, vizite pe
santiere, masuratori si relevee
Proiectare de arhitectura, proiectare Cunoasterea limbii germane reprezinta un
generala, studii de fezabilitate,
avantaj
prezentari
Activitate de proiectare, asistenta de Studentul sa aduca un leptop propriu
santier, documentatii de autorizatie

arhibeast@gmail.com

Cluj Napoca

2

2

architeamconsult.com

atc.cluj@gmail.com

Cluj-Napoca

2

2

KADAR NANDOR ROBERT
BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA
Anca Virginas - Birou Ind.
Arhitectura

instagram : robertkadar

arh.robertkadar@gmail.c Cluj Napoca , str. Pitesti nr.15, ap.1
om

1

in constructie

anca_virginas@yahoo.co Cluj-Napoca, zona Dorobantilor
1
m

1

activitate de proiectare, intocmire
DTAC, PT

17

EKTRA STUDIO

https://www.facebook.com/ektra.ro/ info@ektra.ro,
tulogdy@ektra.ro

6

2

18
19

SC Atelier FKM SRL
https://drive.google.com/file/d/1pDr2YzMVZH_cO7aTZiV6DImhSrsCO-w1/view?usp=sharing
atelier@fkm.ro
Cluj-Napoca
1
Alice Florean Arhitectura SRL www.aliceflorean.ro
alice.florean@yahoo.com Cluj-Napoca
2

1
2

Releveu monumente istorice disponibilitate 8 ore de lucru/zi
releveu detalii, releveu mobilier,
releveu semineu, prelucrare date
releveu, prezentare. Introducere in
aspecte privind restaurarea cladirilor
istorice.
Activitate de proiectare
Activitate de proiectare
-

20

CLUJ-NAPOCA

3

3

21

K&K STUDIO DE PROIECTARE fb id: SC K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL
studio@knkstudio.ro
SRL
studio LUKROTHECA SRL
https://www.facebook.com/lukrothecalukrotheca@gmail.com

Cluj-Napoca

2

2

22

SC RAUM SRL

Cluj-Napoca

2

2

23

Morarescu Design Studio SRL modstudio.ro

Cluj-Napoca

2

2

16

http://raum-arhitectura.wix.com/homeraumoffice@gmail.com
office@modstudio.ro

Cluj-Napoca

activitate de proiectare
arhitectura,urbanism,restaurare
realizare releveu, realizare proiecte,
3D
cunoastere ArchiCad, realizare de
machete
Activitati de proiectare, concept
arhitectural, asistenta santier,
concursuri de arhitectura

preferabil ca studentul sa vina cu laptopul
propriu si sa lucreze in programul Archicad;

cunostinte de ArchiCAD

Este necesara cunoasterea programului
ArchiCAD si este preferabila cunoasterea
programelor de randare si editare grafica

24

Arhiplus Concept SRL-D

tudormitru@gmail.com

Cluj-Napoca

1

2

25

S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

26

SC ateliercetrei SRL

27

www.arhimar.ro

STUDIO@ARHIMAR.RO

Cluj-Napoca

4

4

http://ateliercetrei.com

office@ateliercetrei.com Cluj Napoca

3

3

office@planwerkcluj.org Cluj

1

1

28

PLANWERK ARHITECTURĂ ȘI www.planwerkcluj.org
URBANISM
Atelier MASS
http://ateliermass.ro/

contact@ateliermass.ro

Cluj

2

1

29

CATHEXIS DESIGN

roxana@hodis.ro

Cluj-Napoca

2

2

30

Detrei Arhitectura SRL

contact@de3.ro

Cluj-Napoca

0

3

desen tehnic, activitati de birou
specifice profesiei
activitate de proiectare

31

CSC Construction SRL

csillavass99@gmai.com

Cluj-Napoca

1

2

Activitate de proiectare

32

BauPlan

elenateodorescu01@yah Cluj Napoca
oo.com

4

4

Proiectare, vizite pe santier, realizare - Cunostinte de Archicad, laptop/PC
de documentatii, discutii cu clientii
personal, dorinta de a invata, dorinta
implicare in colectiv
- zona centrala/Grigorescu, parcare auto

33

S.C. SARD PROIECTS.R.L.

sard.proiect@gmail.com CLUJ - NAPOCA

2

2

ACTIVITATE DE PROIECTARE

34

BauPlan

elenateodorescu01@yah Cluj Napoca
oo.com

4

4

35

KonZOL studio

office@kzs.ro

Cluj Napoca

2

2

36

Consiliul Judetean Cluj

claudiu.salanta@cjcluj.ro Cluj-Napoca

2

0

37
38

ATD der Plan
b.i.a. hendea d doru calin

sofigirda@gmail.com
Cluj-Napoca
https://www.facebook.com/mlinestudio67/
doru_hendea@yahoo.co cluj-napoca
m

1
1

1
0

39

Atelier RVD SRL

www.atelierrvd.ro

5

2

www.de3.ro

kzs.ro

raresv.dragan@gmail.co Cluj Napoca
m

Activitate de proiectare, Asistenta
Necesitatea cunoasterii programului
tehnica, Urmarire de santier, Concept ArchiCAD, MS Office
arhitectural.
Activitate de proiectare
Acceptam persoane serioase, dornice de
invatare si solicitam prezenta zilnica
activitate de proiectare, asistență de II rugăm pe studentii doritori să trimită pe
șantier, întocmire relevee
adresa de e mail câte un CV și un
portofoliu de lucrări.
activitate de proiectare, realizare de
machete etc
Proiectare de arhitectură /
Curiozitate / pasiune / implicare deliberată
arhitectură de interior / micro/ asumarea responsabilităților primite /
arhitectură / scenografie evenimente capacitate de comunicare și de luare de
/ urmărire execuție la tote tipurile de decizii
proiecte menționate mai sus /
machetare / rendering

Platforma de lucru: Archicad, Lumion,
Photoshop.

- cunoştinţe avansate de ARCHICAD
- cunostinte MS Office
- aptitudini de comunicare si lucru in
echipa
Proiectare, vizite pe santier, realizare - Cunostinte de Archicad, laptop/PC
de documentatii, discutii cu clientii
personal, dorinta de a invata, dorinta
implicare in colectiv
- zona centrala/Grigorescu, parcare auto
relevee dupa scaner 3D, detaliere
proiecte dupa schite, proiectare
mobilier, concepte, rendering
Asistenta de santier, asistenta acte
administrative
activitate de proiectare
activit. de proiectare si design,
intocmire documentatii DTAC,
modelare si randari , obtinere avize.
proiectare, concepte, machete
printate 3D, prezentări

cunostinte Archicad, AutoCAD 2D,
Artlantis, Photoshop, engleza, maghiara

40

WINCON S.R.L.

http://wincon.ro/

41

AMV ARHIPRO SRL

www.amvarhipro.ro

42
43

Archdesign
ARCHIPERAS SRL

Www.archdesign.ro
Victor@archdesign.ro
https://www.facebook.com/ArchiPeras/
anca.filipan@gmail.com

44

adp birou de arhitectură

www.adp.ro/arhitectura

45

ARH SERVICE GUTTMANN & dr. arh. Guttmann Szabolcs-István
COMP SRL

guttmann61@gmail.com Cluj-Napoca str. Victor Deleu
5 nr. 2

5

46

RETRO STUDIO SRL

dr.arh Guttmann Szabolcs-István

guttmann61@gmail.com Cluj-Napoca str Victor Deleu
5 nr. 2

5

documentare situri existente, studii instrument de lucru propriu
de reabilitare arhitectural-urbanistice,
documentații autorizare construcții,
asistență șantiere de execuție

47

ARH SERVICE SRL

dr. arh Guttmann Szabolcs-István

guttmann61@gmail.com Cluj-Napoca str. Victor Deleu
5 nr. 2

5

documentare situri existente, studii Instrument de lucru propriu
de reabilitare arhitectural-urbanistice,
documentații autorizare construcții,
asistență șantiere de execuție

48

QUAD STUDIO

quadstudio@gmail.com

1

Proiectare, redactare, relevee,
vizualizare.

49

SC SIMPLO STUDIO
DESIGN SRL-D
DRA arhitectura

50
51

Cosmin Todor Studio

marinela.ninu@wincon.r Cluj-Napoca
o
office@amvarhipro.ro
Cluj-Napoca

contact@adp.ro

0

1

activitate de proiectare

2

2

Cluj-napoca
Cluj-N

2
3

2
2

ACTIVITATE DE BIROU - PROIECTARE
DE ARHITECTURA SI AMENAJARI
INTERIOARE, DUPA CAZ - VIZITE PE
SANTIER
Proiectare
Proiectare

Cluj-Napoca

3

3

Cluj-Napoca

https://www.facebook.com/simplostudi
simplostudio@gmail.com Cluj-Napoca
o
office@dra-arhitectura.ro Cluj-Napoca

www.todorcosmin.com

todor.cosmin@yahoo.co
m

Cluj-Napoca

2

1
1

3

Punctualitate si creativitate

Se va lucra la sediul biroului, sub
Arhitecții practicanți trebuie să
indrumare, pe proiecte noi, care vor stăpânească programul ArchiCAD
debuta in perioada de practică de
vară și vor continua in perioada de
practică din toamnă. Fiecare
practicant se va ocupa de un proiect.
Temele propuse sunt centre
multifuncționale socio-medicale,
culturale sau sportive.
documentare situri existente, studii instrument de lucru propriu
de reabilitare arhitectural-urbanistice,
documentații autorizare construcții,
asistență șantiere de execuție

activitati de proiectare, amenajari
1 interioare, asistenta de santier
1 Proiectare + asistenta de santier

realizare de masuratori/relevee;
deplasare pe santiere; asistenta de
2 proiectare

Lucram in ArchiCAD.
cunostinte Archicad, Artlantis. Cunoasterea
altor programe e un plus
Am dori ca studentii de anul 6 sa trimita - cu
cateva saptamani inainte de perioada de
practica - un portofoliu + un CV si sa vina la
o discutie preliminara inainte de a fi
acceptati sa desfasoare stagiul de practica
de 6 saptamani in cadrul biroului nostru. Va
multumim pentru intelegere!

Municipiul Reghin

TOTAL nr. locuri

www.primariareghin.ro;
www.madeinreghin.wordpress.com

klausbirthler@gmail.com Reghin

1

112

Colectare de date urbane, analiza
datelor bazate pe GIS; Crearea
viziunilor de dezvoltare urbană, pe
0 zone.

106

Practica se adresează anului 5 de studiu.
Cunoștințele GIS nu sunt o condiție dar
sunt un avantaj la selecție. Un criteriu
important de selecție este calitatea
proiectele/conceptele de urbanism realizate
în școală. Pentru aplicare este necesar un
portofoliu cu proiecte realizate în școală și
eventual activități extrașcolare și proiecte
personale. Practica se va desfășura sub
îndrumarea arhitectului șef Klaus Birthler.

