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Europass  

  

  

 
Informaţii personale   

Nume / Prenume Voinea Alina Elena  
Adresă(e) Cluj-Napoca, str. Augustin Presecan, nr. 9, et. 2, ap. 10, jud. Cluj, Romania  

Telefon(oane)                            Mobil: 0744328957  
Fax(uri)   

E-mail(uri) alina.evoinea@yahoo.com  
Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 17.06.1986  
Sex feminin  

  

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent Universitar  

  

 
Experienţa profesională   

  

 
Perioada 03.2012 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat  
Activităţi şi responsabilităţi principale - lucrări, seminar, proiect ani de studiu I, II, III, IV 

- Proiectare de arhitectură 1și 2 an I, Perspectivă și Comunicare Vizuală an I, II, Perspectivă an II 
- Ambient, Design Ambiental an III, Proiect specialitate Arhitectură de Interior an IV 

Responsabil al disciplinelor conf. dr. arh. Dana Opincariu 
- Proiect specialitate Arhitectură de Interior an IV 

Responsabil disciplină șef. lucr. dr. arh. Paul Moldovan 
- STUFO an I 

Responsabil disciplină șef. lucr. dr. art. pl. Leonard Vartic 
- Bazele proiectării an II 

Responsabil disciplină șef. lucr. dr. arh. Dana Julean 

 

Numele şi adresa angajatorului  
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 
 - Facultatea de Arhitectura si Urbanism 
Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 34-36, jud. Cluj 
 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură şi urbanism  
 Didactică  
   

Perioada 15.05.2013 – 15.09.2017  
Funcţia sau postul ocupat Arhitect  

Activităţi şi responsabilităţi principale - locuinţe individuale, hotel, hale industriale; 
- SF, DTAC, PT, DDE, supraveghere șantier; 
- arhitectură de interior; 

 

 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Arhipro Arhitectura S.R.L. - arh. Remus Marușciac 
Cluj-Napoca, str. Iașilor, nr. 20, jud. Cluj 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură şi urbanism  
   

Perioada 15.02.2012 – 15.05.2013  
Funcţia sau postul ocupat Arhitect  

Activităţi şi responsabilităţi principale - locuințe individuale, colective, retail, colective; 
- concept, DDE, supraveghere de șantier, asistență la execuție; 
- arhitectură de interior; 

 

Numele şi adresa angajatorului Studium Green Campus (S.C. Krioval S.R.L.)  
- arh. Sotirios Notaris, arh. Rațiu Monica, arh. Rațiu Cristian 
Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali nr. 37, Cluj 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură şi urbanism, dezvoltare imobiliară și construcții  
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Perioada 1.07.2010 - 16.08.2011   
Funcţia sau postul ocupat student arhitect practicant  

Activităţi şi responsabilităţi principale  - participarea la proiectarea de locuințe colective, case individuale, hoteluri, clădiri industriale, 
- documentație pentru PUG, PUZ, PUD 
- relevee clădirilor existente 
- proiectarea de centre locale de informare cu caracter rural: Fizesul Gherlii, Moldovenesti 
- participarea la redactarea eseurilor, memorii pentru tematica designului arhitectural 
- studii de teren în pregătirea PUG-urilor din satele Iuriu de Campie, Boj Catun, satele Cojocna și 
Moldovenesti. 

 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Arhidom S.R.L. - arh. Doina Munteanu 
Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie Street, nr. 5/1, Cluj 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Arhitectură şi urbanism  
   

Perioada 1.07.2009 – 31.09.2009  
Funcţia sau postul ocupat student arhitect practicant  

Activităţi şi responsabilităţi principale - participare proiectare  individuale, pensiune, mănăstire; 
- relevare construcţii existente; 
- participare propuneri de proiectare corp de intrare cu clopotniţă Manastirea "Schimbarea la Fata" 

Sita Buzaului; 
- participare redactare memorii de arhitectură pentru fundamentarea temei de proiectare; 
- participare la supravegherea lucrărilor de şantier în cadrul fazelor determinante şi la intervale 

bine stabilite: Manastirea "Schimbarea la Fata" Sita Buzaului, judeţul Covasna, Manastirea 
"Sf.Ap.Andrei"-Berivoi, judeţul Braşov, Hotel Tărlungeni, Braşov, jud. Braşov, Pensiune Crăiasa 
Munţilor, Moeciu de sus. 

 

Numele şi adresa angajatorului Proiect Margo S.R.L.  – arh. Mărgărit Chelbea 
Braşov, str. Petru Maior, nr. 3, jud. Braşov 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Arhitectură şi urbanism 
 

 

Perioada 1.07.2008 – 31.09.2008  
Funcţia sau postul ocupat student arhitect practicant  

Activităţi şi responsabilităţi principale - participare proiectare locuinţe colective, individuale, hotel; 
- participare la intocmirea documentaţiilor de PUG, PUZ, PUD; 
- relevare construcţii existente; 
- participare la proiectul de amenajare urbană Baia Sprie; 
- participare redactare referate, memorii de arhitectură pentru fundamentarea temei de proiectare; 
- participare la supravegherea lucrărilor de şantier; 

 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Arhidom S.R.L.  - arh. Doina Munteanu 
Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie, nr. 5/1, jud. Cluj 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Arhitectură şi urbanism  
  

 
Perioada 01.07.2007-31.09.2007  

Funcţia sau postul ocupat student arhitect practicant  
Activităţi şi responsabilităţi principale - participare proiectare locuinţe individuale, case de vacanţă, hale industriale; 

- relevare construcţii existente; 
- participare propuneri de reconversie hale industiale; 
- participare redactare referate, memorii de arhitectură pentru fundamentarea temei de proiectare; 
- participare la supravegherea lucrărilor de şantier locuinţe individuale Codlea, Braşov. 

 

Numele şi adresa angajatorului Plan Proiect S.R.L. – arh. Ornstein Emil 
Braşov, Bd. Griviţei, nr. 66, jud. Braşov 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură şi urbanism   
  

 
Perioada 01.07.2006 – 27.07.2006  

Funcţia sau postul ocupat student arhitect practicant  
Activităţi şi responsabilităţi principale - participare proiectare locuinţe individuale, case de vacanţă; 

- relevare construcţii existente; 
- participare redactare referate, memorii de arhitectură pentru fundamentarea temei de proiectare 
- participare la supravegherea lucrărilor de şantier; 

 

Numele şi adresa angajatorului Birou Individual de Arhitectură Cincu Daniel Emanoil 
Braşov, Bd. Griviţei, nr. 66, jud. Braşov 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Arhitectură şi urbanism   
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Educaţie şi formare   

  

 
Perioada 2013 -2014  

Calificarea / diploma obţinută Arhitect Doctorand – Mobilitate Erasmus  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Titlul tezei: Valori Identitare Transmisibile în Arhitectura Rezidențială Rurală Săsească din 
Transilvania, Îndrumător: Prof. em. dr. arh. Adriana Matei, coordonator: prof. Johan Verbeke 

 

 Research Training Sessions, Coordonatori: Søren Kjørup, Ranulph Glanville and Michael Hohl  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
KU Leuven, LUCA School of Arts  
Paleizenstraat 70, 1030 Brussel 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Superioare 
Doctorale 

 

   
Perioada 2011 –2020  

Calificarea / diploma obţinută Arhitect Doctorand  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Titlul tezei: Valori Identitare Transmisibile în Arhitectura Rurală Săsească din Transilvania 
Îndrumător: Prof. em. dr. arh. Adriana Matei 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 
 - Facultatea de Arhitectura si Urbanism 
   Școala doctorală 
Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 34-36, jud. Cluj 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Superioare 
Doctorale 

 
  

 
Perioada 2005 – 2011  

Calificarea / diploma obţinută Arhitect Diplomat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
- arhitectura, istoria arhitecturii 
- urbanism (studii urbane cum ar fi: Strategii de dezvoltare locala, regionala, nationala, PUG-uri, PUZ-

uri, PATJ-uri, PUZP-uri, PUD-uri, Revitalizari cartiere rezidentiale, Revitalizari urbane, Revitalizari 
zone industriale),  

- restaurare (protectia monumentelor, terapeutica si diagnoza constructiilor, reabilitarea monumentelor 
si siturilor , istorice, valori traditionale arhitecturale, programe istorice, tehnici de restaurare, studii 
istorice, revitalizare centre istorice,) 

- design interior (mobilier, decoratiuni interioare, grafica, fotografie, design industrial) 
- teoria şi critică de arhitectură (probleme legate de identitate culturala, globalizare metalimbaj, locuire 

contemporana, locuire in conditionari speciale curente si trenduri arhitecturale contemporane, 
programe noi) 

- ecologie (energii neconvenţionale, impactul ecologic asupra arhitecturii, protecţia mediului) 
- structuri (consolidări, expertize, verificări, structuri inovative, şarpante istorice) 

 

 - priceperea de a crea proiecte de arhitectură care să satisfacă atât cerinţe intelectuale cât şi estetice; 
- cunoaştere a istoriei şi teoriilor de arhitectură şi a problemelor legate de artă, tehnologie şi ştiinţe 

umaniste; 
- cunoaştere a urbanismului, planificării urbane şi priceperea necesară în procesul de planificare; 
- înţelegerea relaţiei între oameni şi clădiri şi dintre clădiri şi mediu, precum şi necesitatea de a 

relaţiona clădirile şi spaţiile dintre ele cu nevoile umane; 
- inţelegerea profesiei în domeniul arhitecturii şi a rolului arhitectului în societate, în special în 

pregătirea notelor care ţin cont de factorii sociali; 
- înţelegerea metodelor de investigaţie şi pregătirea notelor pentru un proiect; 
- înţelegerea proiectului de structuri, problemelor de construcţie şi inginerie ale proiectului clădirii; 
- cunoaşterea problemelor fizice, tehnologiilor şi celor legate de funcţiunea clădirii, pentru a crea spaţii 

confortabile şi a  o proteja împotriva intemperiilor; 
- priceperile necesare proiectării pentru a satisface cerinţele utilizatorilor în condiţii impuse de preţ şi 

regulamente de construcţii; 
- cunoaşterea industriilor, organizaţiilor, reglementărilor şi procedurilor necesare în transpunerea 

conceptelor de proiectare şi integrarea planurilor în general. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, 
- Facultatea de Arhitectura si Urbanism 
Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 34-36, jud. Cluj 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Superioare 
Universitare 
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Perioada 2001 - 2005  
Calificarea / diploma obţinută - Atestat de Competenţe Profesionale: 

          - Competenţe de operare pe calculator si nivel mediu de programare 
- Diplomă de bacalaureat Colegiul Naţional de Informatică ͈Grigore Moisil̎  Braşov  

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

matematica: algebră, geometrie, analiză matematică (olimpiadă faza județeană 2001-2005), 
informatică (olimpiada faza locală 2001), știință fizică, chimie 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 / furnizorului de formare 

Colegiul Naţional de Informatica „Grigore Moisil ” 
Braşov, Calea Bucureşti, nr. 75 , jud. Braşov 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Medii 
Liceale 

 

Concursuri,                                 
Competitii, Conferințe 

  

 

2010 – Concurs internațional Upgrade – continuity and change, „Deva Citadel”, 
Coautor Mihai Păun, Îndrumător Prof. Em. Dr. Arh. Adriana Matei 

 

 2011 – Concurs international  Holcim Awards for sustainable construction, 
„Deva citadel, continuing history, changing the present” 
Coautor Mihai Păun, Îndrumător Prof. Em. Dr. Arh. Adriana Matei 

 

 2013 - 24th Joint Doctoral Seminar in Theory and History ofArchitecture  
Faculté d’Architecture La Cambre Horta de l’ULB Université Libre de Bruxelles 
Tutori: Prof. Em. Dr. Arh. Adriana Matei, Prof. Johan Verbeke, arh. Valentina Signore 

 

 2014 - 20th International Symposium on Society and  Resource Management (ISSRM) 
Leibniz University in Hannover, Germany 
Tutori: Prof. Em. Dr. Arh. Adriana Matei, Prof. Johan Verbeke, arh. Valentina Signore 

 

 2015- Archdesign '15 2nd Architectural Design Conference Current Trends and Methodologies on 
Architectural Design, Istanbul, Turcia, Tutor: Prof. Em. Dr. Arh. Adriana Matei 

 

 2015 - Questions 4th International Workshop Sustainable Development and the Built Environiment 
Cluj-Napoca, Romania, Coautor: Conf. dr. arh. Dana Opincariu 

 

 2016 - Inclusiveness in Design - Design Communication Conference, May 2016 
Istanbul, Turcia, Coautori: Conf. dr. arh. Dana Opincariu, arh. drd. Mihai Păun 

 

 2016 - Questions 5th International Workshop Buildings - Cities - Territory 
Cluj-Napoca, Romania, Coautor: Conf. dr. arh. Dana Opincariu 

 

 2017 - Questions 6th International Workshop between permanent and temporary 
Cluj-Napoca, Romania, Coautor: Conf. dr. arh. Dana Opincariu 
 

 

 2020 - SGEM International Scientific Conferences on Earth & Planetary Sciences, Viena, 8-11 
Decembrie 2020, Coautor: Conf. dr. arh. Dana Opincariu – Certificat of appreciation for the active 
participation as a virtual presenter during plenary sessions 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere  
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă  

Limba Engleză   B2  B2  B2  B2  B2  
Limba Germană   B1  B1  B1  B1  B1  

  

 
Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, iniţiativă, spirit de competiţie, capacitate de adaptare, o bună capacitate de 

comunicare. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- proiectare de arhitectura nivel SF, DTAC-PT, DDE, șantier. 
- spirit organizaţional; 
- experienţă bună în organizarea lucrului pe calculator în folosirea programelor de proiectare Archicad, 
Allplan-Nemetschek. 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- programe CAD:  - Archicad, Allplan-Nemetschek, - Artlantis, Adobe Photoshop, Illustrator;  
- o bună stăpânire a calculatorului: Microsoft Office şi altele. 

 

Competenţe şi aptitudini artistice - desen liber, tehnic, perspectivă  
Alte competenţe şi aptitudini - machetare, fotografie   

Permis(e) de conducere - permis de conducere categoria B din 2004;  
Informaţii suplimentare - necăsătorită  

- persoane de contact sau referinţe pot fi oferite la cerere 
 


