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Buna ziua, 

 

 

 

Ma numesc Alexandra Patrascu si am absolvit Universitatea de Arhitectura si Urbanism 

“Ion Mincu”, Departamentul de Arhitectura, Bucuresti, Romania, in anul 2015. Inca de la 

inceputul studiilor mele academice in domeniul arhitecturii, am fost mereu interesata de 

dobandirea unor experiente interesante, variate si care sa ma provoace, iar acum, din 

postura de proaspat absolvent, imi doresc sa continui pe aceeasi cale. Tipologia proiectelor 

abordate de firma dumneavoastra este inspirationala si se pliaza perfect pe arhitectura pe 

care vreau sa ma specializez in viitor. 

 

Am absolvit sectia de matematica – informatica intensiv informatica in cadrul unuia dintre 

liceele cele mai apreciate in Romania (Colegiul National Sf. Sava - Bucuresti). Am fost 

admisa cu bursa la Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” – universitate de 

prestigiu in Europa. 

 

Incursiunea in arhitecura a fost o placere inca din primul an la Universitatea de Arhitectura 

si Urbanism „Ion Mincu”. M-am redescoperit prin intermediul cursurilor si atelierelor care 

isi incurajau studentii sa isi foloseasca logica si creativitatea. Lucrul cu colegii aflati la un 

nivel de pregatire ridicat, sub indrumarea stimatelor cadre didactice, a creat un mediu care 

sa ma stimuleze. Am capatat si o experienta extinsa in dezvoltarea aptitudinilor de munca 

in echipa, lucru pe care il consier fundamental in respectarea termenului de predare a unui 

proiect.  

 

De-a lungul studiilor mele am fost inspirata in mod special de Prof. Dr. Arh. Dan Marin, 

sub indrumarea caruia mi-am facut primii 3 ani de atelier, urmat de Prof. Dr. Arh. Georgica 

Mitrache si Prof. Dr. Arh. Corneliu Serban in urmatorii 3 ani de facultate. Am ramas foarte 

placut impresionata de aptitudinile pedagogice ale acestora , dar si de bogatia ideilor si a 

ratiunilor transpuse in lucrarile lor. Prof. Dr. Arh. Dan Marin m-a initiat in aceasta lume, 

mi-a creat un anumit tip de gandire arhitecturala logica, care m-a ajutat foarte mult ulterior. 

 

Am fost inca de la inceput convinsa de importanta unei provocari profesionale concomitent 

cu anii de facultate. Am considerat ca ar fi de real ajutor intr-o cariera viitoare de arhitect. 

Astfel, mi-am inceput pregatirea profesionala in timpul verii dintre cel de-al 3-lea si cel de-

al 4-lea an de studii. Am lucrat timp de 3 luni ca trainee la ARTLINE DESIGN. In timpul 

acestui training am avut deosebita placere de a lucra direct cu fondatorul firmei, Arh. Prof. 

Dr. Arh. Radu Teaca, care m-a investit cu diverse sarcini in cadrul proiectelor sale 

personale, dandu-mi astfel ocazia de a participa la procesul de proiectare. Aceasta perioada 

m-a ajutat sa imi privesc viitoarea meserie dintr-un unghi mai pragmatic, sa incep sa inteleg 

arhitectura si din prisma costurilor, al managementului si al strategiei de obtinere a 

clientilor. Mi s-au cerut task-uri de design interior, de design mobilier, si am insotit de 

asemenea arhitectii firmei pe santieri, in diferitele faze ale constructiei. 
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Dorind sa imi continui pregatirea profesionala, am aplicat la finalul celui de-al 4-lea an al 

studiilor mele pentru un internship la DD DESIGN.  Luand in considerare experienta mea 

profesionala si rezultatele academice am fost acceptata pe timpul semestrului 1 al anului 5. 

Printre cerinte s-au numarat: conceptul unui proiect de extinere a unei unitati medicale intr-

o casa veche de patrimoniu si participarea / documentarea in cadrul concursului organizat 

de OAR pentru amenajarea noului sediu. La ambele proiecte am lucrat alaturi de o echipa 

dinamica, cu experienta, in care m-am integrat foarte bine. 

 

Dupa primul an academic am aplicat prin ERASMUS pentru una dintre bursele din 

Germania. Rezultatul a constat intr-o bursa de 10 luni la “OTH Regensburg”. Implicarea 

mea activa in timpul orelor si al workshopurilor organizate de OTH Regensburg l-au 

convins pe profesorul meu de urbanism, Mr. Johann-Peter Scheck, sa ma ia in echipa lui in 

Sabbionetta, in cadrul unui  workshop de arhitectura si urbanism organizat de 

Universitatea de Architectura din Venetia (IUAV). Experienta a meritat din plin. 

 

Ajunsa fiind in anul 5 al studiilor a devenit clar ca limpezimea, curatenia si sinceritatea 

sunt cele mai importante atribute ale proiectului de arhitectura. Echilibrul, claritatea si 

aparenta simplitate a solutiilor dumneavoastra m-au impresionat de fiecare data si, odata cu 

maturizarea mea in domeniu, am ajuns sa simt ca viziunea dumneavoastra asupra 

arhitecturii este exact ceea ce eu tintesc. 

 

Luand in considerare cele de mai sus, sunt increzatoare ca experienta mea curenta la nivel 

profesional, adunata cu reusitele mele academice, sunt suficiente pentru a demonstra 

interesul si dedicarea in domeniul arhitecturii, cat si dorinta continua de a lucra si de a-mi 

contura o profesie rotunda de arhitect, care sa aduca un plus de valoare si prospetime 

proiectelor in care biroul dumneavoastra este implicat. 

 

Nivelul meu inalt de motivatie, creativitate, entuziasm, cat si placerea de a lucra cu oameni 

ma recomanda drept un candidat potrivit pentru o pozitie in cadrul biroului dumneavoastra 

de arhitectura. 

 

In speranta ca acesta este doar un prim pas in realizarea unei colaborari care in mod sigur 

va aduce beneficii tuturor celor implicati, va multumesc pentru timpul si consideratia 

dumneavoastra si raman la dispozitia biroului de arhitectura pentru detalii sau informatii 

viitoare. 

 

 

 

Va multumesc , 

 

 

    Alexandra Patrascu 

  

 

 

 

 


