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INFORMA łII PERSONALE 

 

OBIECTIV 

Postul pentru care aplicaŃi CONDUCTOR ARHITECT 
În cât timp puteŃi începe lucrul in 
cadrul companiei? 

oricand 

Salariul net pentru care aŃi lucra 
(6h/zi, 5zile/săptămână) 

301-500 euro 

Programul de lucru pe care îl 
doriŃi 

part time (6h/zi) 

Nivel cariera Peste 3 ani experienta in proiectare de arhitectura 
Alte beneficii aşteptate Intocmire carte de munca dupa perioada de proba 

Aşteptări de tip profesional  
(ce vă aşteptaŃi să vă ofere acest post 
din punct de vedere al evoluŃiei 
carierei) 

In prezent sunt la nivelul profesional de intocmire a proiectelor de 
arhitectura pentru fazele SF, PAC, PT, DDE, pentru arhitectura civila, in 
continuare as dori sa aprofundez pe arhitectura civila, industriala, design 
interior, peisagistica, urbanism. 

 

EDUCAłIE SI FORMARE 

Liceul absolvit 
Denumire şi localitate LICEUL DE ARTE PLASTICE - SIBIU 

Profilul PICTURA 

Perioada studiilor 1997 - 2001 

Calificarea / diploma obŃinută Atestat profesional de pictura 
 

Facultatea absolvită 

Denumire şi localitate UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR” - SIBIU 

SecŃia FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI 

Perioada studiilor 2002 - 2005 

Calificarea / diploma obŃinută LICIENTIAT IN GEOGRAFIA TURISMULUI 

Nume şi prenume CORLACI DELIA  
Adresă Str. Viitorului; Nr. 199; Sector 2, BUCURESTI 
Stare civila Necasatorita 

Telefon 0742458309 
E-mail corlacidelia@yahoo.com 
Data naşterii 14.03.1982 
Gen (M/F) F 
NaŃionalitate ROMÂNĂ 
Permis conducere Cat. B, Data obtinerii: 25.11.2002 
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Facultatea absolvită 

Denumire şi localitate UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION 
MINCU” - BUCURESTI 

SecŃia FACULTATEA DE CONSERVARE SI RESTAURARE DE 
ARHITECTURA 

Perioada studiilor 2005 - 2008 

Calificarea / diploma obŃinută LICIENTIAT IN CONSERVARE SI RESTAURARE DE 
ARHITECTURA 

 

Facultate in curs 

Denumire şi localitate UNIVERSITATEA SPIRU HARET - BUCURESTI 

SecŃia FACULTATEA DE ARHITECTURA 

Perioada studiilor 2008 - 2012 
 

APTITUDINI LINGVISTICE 

Limbi străine cunoscute (nivelul de la 1 la 5) 
Limba Nivel înŃelegere Nivel vorbire Nivel scriere 

ENGLEZA AVANSAT MEDIU MEDIU 

GERMANA MEDIU INCEPATOR INCEPATOR 
 

APTITUDINI CUNO ŞTINłE PC 

Utilizare aplicaŃii, programe (nivelul de la 1 la 5) 

Denumire Descriere Nivel 

ALLPLAN (NEMETSCHEK) PROIECTARE ARHITECTURA (MODUL GENERAL 2D, 
MODULE ADITIONALE, ARHITECTURA 3D, LISTE 
CANTITATI, VIZUALIZARE, RANDARE JPEG, AVI) 

5 

ALLPLAN (ON-SITE PHOTO) PROIECTARE RESTAURARE DE ARHITECTURA 
(RECTIFICARE POZE FATADA RELEVEE) 

5 

AUTODESK (AUTOCAD) PROIECTARE ARHITECTURA 2D 3 

AUTODESK (3ds Max) GRAFICA 3D, ANIMATIE, RANDARE JPEG, AVI 3 

ADOBE PHOTOSHOP EDITARE IMAGINI DIGITALE 4 

GOLDEN SOFTWARE SURFER MAPARE 2D, 3D A SUPRAFETELOR, HARTILOR, 
CONVERTIRE IN RELIEF 

4 

MS OFFICE (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, OUTLOOK) 

PROCESARE TEXT, CALCUL TABELAR, PREZENTARI 
GRAFICE, POSTA ELECTRONICA 

4 
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ALTE APTITUDINI  

Alte aptitudini Hobby-uri 

Denumire Denumire 

Seriozitate Turism/Calatorii 

Perseverenta Filozofie 

Creativitate Geografie 

Abilitati de comunicare Arhitectura 

Corectitudine Ecologie 

Adaptabilitate Horticultura 

Calitatea muncii Desen 

Loialitate Sport 
 

EXPERIENłĂ PROFESIONALĂ 

FuncŃia sau postul ocupat Conductor arhitect 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare de arhitectura si urbanism 

Perioada 08.2008 – 12.2008 

Numele şi adresa angajatorului SMART DESIGN - Arh. RADULESCU HORIA, STR. DRUMUL 
TABEREI, NR. 4, SECTOR 6 - BUCURESTI 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Intocmire proiecte de arhitectura fazele SF, PAC, PT, DDE 

 

FuncŃia sau postul ocupat Desenator arhitectura cladiri 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare de arhitectura si urbanism 

Perioada 03.2007 – 10.2008 

Numele şi adresa angajatorului ARCHITECTURE STUDIO - Arh. MIRCEA SAVA, Str. FABRICA DE 
GLUCOZA, Nr. 17, Sector 2 - BUCURESTI 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Intocmire proiecte de arhitectura fazele PAC, PT, DDE 

 

FuncŃia sau postul ocupat Instructor CAD 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Distribuitor it software, suport, servicii 

Perioada 03.2007 – 10.2008 

Numele şi adresa angajatorului NEMETSCHEK ROMANIA - MORARU DAN, Str. IANCU 
CAPITANU, Nr. 27, Sector 2 - BUCURESTI 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Instructor CAD pentru program proiectare de arhitectura 
NEMETSCHEK 
Consultanta, implementare, scolarizare, suport si service. 
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PROFIL CANDIDAT  

Care este principalul motiv pentru 
care ar trebui să fiu invitata la un 
interviu? 

Descrierea candidatului ideal intr-o companie cu profil in proiectarea de 
arhitectura, cred personal ca trebuie sa corespunda nivelului profesional 
pentru capacitatea de a intocmi proiectelele de arhitectura la fazele SF, 
PAC, PT si DDE dar si sa detina tipologia acelui om comunicativ, 
deschis, echilibrat si pozitiv, serios, perseverent, muncior, adaptabil si 
loial pe care orice companie ar dori sa il dobandeasca in cadrul echipei 
lor, iar profilul meu in procent majoritar se incadreaza in aceste cerinte. 

Care preconizaŃi că va fi evoluŃia 
carierei dumneavoastră în 
urmatorii 5 ani? 

Intradevar cariera mea o sa evolueze, am dorinte utopice legate de 
concepte ecologice in arhitectura – „casa masina”, aceasta este alta 
poveste, dar in urmatorii 5 ani cariera mea o sa ramana la un nivel de 
explorare, sunt avida de cunoastere, de intelegere pentru tot ceea ce 
reprezinta arhitectura.  

Ce preferaŃi, munca în echipă sau 
munca individuală?  
(răspuns de tip procentual, unde cele 
două însumează 100%) 

Munca în echipă 
60% 

Munca individuală 
40% 

PreferaŃi un mediu de lucru în 
care activităŃile sunt reglementate 
prin norme interne solide sau unul 
care oferă libertate de 
acŃiune/angajaŃilor? 

In urma experientei de viata am inteles care este cheia – solutia, la o 
problema care impune ca rezolvare doua elemente contradictorii (in cazul 
acesta, claustrarea prin norme interne solide sau libertatea prin actiuni 
deschise ale angajatilor), astfel rezolvarea se gaseste intre cele doua, nici 
prin normele interne solide total, nici prin libertatea angajatilor totala, 
trebuie comunicare, negociere si luarea unei hotarari pozitive si categoric 
va fi mediul perfect de lucru pentru toata lumea. 

Care este cartea ta preferata? 
 

Nu am o carte preferata. Gasesc exceptionale o serie de carti de referinta 
din mai multe domenii, fapt pentru care mi-ar fi greu sa realizez o 
ierarhizare a lor. Sunt criterii diferite, abordari diferite, fara neaparat un 
numitor comun. Imi place mult sa citesc, locurile unde ma simt bine fiind 
“Carturesti”. 

 

 


