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Niculae Lorin Constantin

Română, Italiană

M

Candidatura

2014-prezent

Președintele Asociaţiei Arhipera www.arhipera.ro

Proiect “Arhipera, arhitectura interesului public”
Scopul proiectului este îmbunăţăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţi aflate în sărăcie extremăşi alte
grupuri vulnerabile, prin creşterea calităţii fondului construit destinat locuirii şi serviciilor sociale şi crearea
unui modelde intervenţie aplicabil la nivel naţional.
Obiective:
-educarea arhitecților cu privire la arhitectura interesului public;
- construire comunitară în Belciugatele (Călăraşi): 6 locuinţe noi

- implicarea beneficiarilor în procesul de design participativ, în procesul de construire deschisă şi
calificarea acestora în meserii legate de domeniul construcţiilor;
- comunicarea rezultatelor programului în mass media şi la nivelul entităţilor profesionale, operative şi
executive;
- scalarea modelului;
-participă la întâlnirile consultative ale MDRAP

Proiect SIASPA (Şcoala Internaţională de Arhitectură Socială Participativă Arhipera)/ NGA (Next
Generation Architects), proiect educaţional care vizează completarea cunoştinţelor studenţilor arhitecţi
cu aptitudini necesare proiectării pentru grupuri vulnerabile
-din 2016, proiectul SIASPA se numeste Atelierul Arhipera si se deruleaza in parteneriat cu UAUIM
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2010-2016

Director Departament Construire Comunitară, Fundaţia Pentru o Societate Deschisă

Proiect “Arhipera, arhitectură pentru grupuri vulnerabile”
Scopul proiectului este îmbunăţăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţi aflate în sărăcie extremă şi alte
grupuri vulnerabile, prin creşterea calităţii fondului construit destinat locuirii şi serviciilor sociale şi crearea
unui modelde intervenţie aplicabil la nivel naţional.
Obiective:
-construire comunitară Gârla Mare (Mehedinţi): 25 locuinţe noi, 1 atelier de producţie, grădiniţă, şcoală şi

centru de zi

- construire comunitară în Dor Mărunt (Călăraşi): 4 locuinţe noi, 1 centru social, 6 reabilitări
- construire comunitară în Dor Mărunt (Călăraşi): 4 locuinţe noi, 1 centru social pentru educaţie non-
formală, 6 reabilitări :

- construire comunitară în Săruleşti (Călăraşi): 4 locuinţe noi, 1 centru medicină socială, 3 reabilitări
- construire comunitară în Belciugatele (Călăraşi): 4 locuinţe noi

-construire comunitară la Gârla Mare (Mehedinţi): şcoală, grădiniţă, întreprindere socială, 25 locuinţe noi

- facilitarea accesului la utilităţi de bază;
- implicarea beneficiarilor în procesul de design participativ, în procesul de construire deschisă şi
calificarea acestora în meserii legate de domeniul construcţiilor;
- operarea centrelor pentru 2012 şi crearea uneireţele eficiente de servicii sociale, de integrare pe piata
muncii, de economie sociala;
- comunicarea rezultatelor programului în mass media şi la nivelul entităţilor profesionale, operative şi
executive; -

- scalarea modelului.
-participă la întâlnirile consultative ale MDRAP

Proiect “Dezvoltare urbană: Centrul public pentru o societate deschisă”
Scopul deschiderii centrului public este reprezentat de incluziunea tinerilor, comunicarea şi însuşirea
Valorilor societăţii deschise şi facilitarea comunicării programelor FSR către aceştia.

Obiective:
- creşterea participării tinerilor la programele sociale ale FSR prin comunicarea acestora, prin crearea
unui dialog şi schimb de idei cu managerii de programe;
- participarea tinerilor la programele de voluntariat ale FSR;
- realizarea de schimburişi conectarea centrului cu asociaţii şi centre similare din Romania si străinatate;
- derularea de programe de comunicări, dezbateri, mentorat.

Program “ARHIPERA”- grup de arhitectură socială participativă
Colectarea datelor; Analiză; Rezolvarea problemelor legate de acte de identitate şi proprietate; Design
participativ; Finanţare; Construire în sistem deschis; Evaluarea rezultatelor+feedback; Scalarea
modelului; Pregătirea comunităţii; Consolidarea comunităţii. Crearea Grupului de Dezvoltare Comunitară;
Implementarea Planului de Acţiune comunitar; Susținerea dezvoltării; Extindereîn teritoriu

-Cursuri de arhitectură socială participativă şi practică pe şantier
Educaţie nonformală
Www.arhipera.ro Wwww.facebook.com/arhipera

Proiect “RURES”-spatiul rural si economia sociala
Managerde proiect, supervizarea proceselor, monitorizarea implementarii
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Coordonarea proeictului în cele 25 de localitati din proiectul RURES;
Elaboreaza strategia proiectului
Monitorizeaza implementarea activitatior proiectului.
Elaboreaza analize de riscsi identificarea de solutii pentru prevenirea acestora.
Recruteaza resurse umanenoi, stabileste fise de post si linii directoare pentru fiecare program..
Elaboreaza raportari tehnicesi financiare lunare, trimestriale participa la elaborarea de rapoarte
financiare si de implementare.
Colaboreazasi elaboreaza metodologia de implementare a strategiilor si politicilor interne.
Dezvoltarea planului de lucru, calendarului activitatilor si stabilirea bugetului pentru activitatile
proiectului precum si planificarea detaliata a activitatilor si a continutului muncii pentru fiecare membru
al echipei de management si de implementare
Realizarea sistemului de monitorizare si evaluare a proiectului
Comunicarea cu toti partenerii implicati in proiect asupra aspectelor proiectului.
Managemeniul resurselor proieciului atat financiare cat si umane;
Responsabil de toate activităţile financiare care decurg din implementarea proiectului
Coordonarea activităţii de achiziţii; elaborarea planului de achizitii; proceduri de contractare; elaborare
caiete de sarcini pentru achizitii; evaluator in cadrul licitatiilor.
Aprobarea oportunitati cheltuielilor pentru proiect.
Promovarea antreprenoriatului social in comunitatile de romi.
Promovare controlului democratic exercitat de catre membri comunitatii.
Promovarea combinarii intereselor membrilor comunitatii cu cele ale autoritatilor publice.

WWW.rures.ro

Fundaţia Soros România, Căderea Bastiliei nr. 33, 010613, sector 1, Bucureşti, România

ONG, consolidarea comunitară a comunităţiloraflate în sărăcie extremă

2007-2009

Expert în programe de dezvoltare urbană a zonelor defavorizate

Întocmirea metodologiei de intervenţie pentru construirea de locuinţe sociale în zone rurale
| defavorizate. Sudiu de caz Baltesti (Prahova)
Participare activă în activitățile de monitorizare, control și verificare a stadiului activităților
de dezvoltarealocuirii în Zone rurale.
Promovarea antreprenoriatului social in comunitatile defavorizate.
Promovarea solidaritatii si a implicarii individuale în procesul cetateniei active.
Promovarea principiilor de economie sociala, de coeziune sociala, ocupare deplina, lupta împotriva
saraciei, democratie participativa, o mai buna guvernare, dezvoltare durabila.
Apararea si aplicarea principiului solidaritatii si responsabilitatii.
Actiunea intensa pentru a crea locuri de munca mai ales pentru persoanele care sunt slab calificate
sau pentru personele cu handicap.
Incadrarea proiectelor in legislatia romaneasca in vigoare

Fundaţia Soros România, Caderea Bastiliei nr. 33, 010613, sector 1, Bucureşti, România

ONG, consolidarea comunitară a comunităţilor aflate în sărăcie extremă

2018-

Conferențiar universitar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti,
România. Prodecan Facultatea de arhitectură a UAUIM

Îndrumare şi juriere diplomesi disertatii
Elaborarea temei de proiectare.
Conceperea si dezvoltarea proiectelor de locuinte si programe educationale, centre comunitare,
centre de recreere, cluburi şi spaţii publice
Instruirea studentilor cu privire la managementul proiectului, organizare, structurare, desfasurare in

timp, planificare.
Incadrarea proiectelor in legislatia romaneasca in vigoare.
Aplicarea metodelor de stimulare a creativității.
Participarea la jurierea proiectelorşi schițelor.
Activităţi extracurriculare: columnist revista Dilema Veche, rubrica “Urbe în vorbe”
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UAUIM, str. Academieinr. 18-20, 010014, sector 1, Bucureşti, România

Educaţie

1998-2019

Asistent, apoi șef de lucrări la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”,
Bucureşti, România
Îndrumare de atelier, elaborare teme de proiectare, realizarea de prezentări și lecturi tematice
Secretar general de redacţie al Revistei “Argument”

UAUIM, str. Academieinr. 18-20, 010014, sector 1, Bucureşti, România

Educaţie

2002-prezent
Director general ARCHOS2002

Directorgeneral, director de proiecte
design, architectura, proiectare, inclusiv participativă şi socială

ARCHOS2002, str. Arad nr. 28, 012287, sector 1, Bucureşti, România

proiectare, design.Lista lucrărilor este la www.archos2002.ro

2018-

Membru în Consiliul Național al OAR

Consultare strategică, membru grupuri de lucru

OAR

Organizarea şi desfăşurarea profesiei de arhitect în România

2016-

Membru în Grupul RURAL al OAR

Elaborare Ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul rural pentru zonele: Gorj, Vâlcea, Țara
Loviștei, Colinele Tutovei

OAR

Organizarea şi desfăşurarea profesiei de arhitect în România

2018-

Membru în Consiliul director al proiectului european Writing urban places, COST Action
CA18126

Am coordonat, în calitate de editor, volumul Writing Urban Places nr. 5, Narrative Methods for Writing
Urban Places, NAI010 Publishers 2021, in cadrul proiectului european COST Action CA18126 — Writing
Urban Places.

https:/writingurbanplaces.eu/wup-news/out-now-writingplace-5-narrative-methods-for-writing-urban-

places/
În prezent coordonez, în calitate de editor, volumul Repository of Methods for Writing Urban Places.
Leader al Working Group 3 -Methods si membru al consiliului director in cadrul proiectului european
COST Action CA18126 — Writing Urban Places.

COST UE

Cercetare științifică

2021-

Coordonatorpartener1 Proeict “Arhitecţii Inovării”

For more information on Europass go to htip://europass.cedefop.europa.eu
O European Union
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Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numeleşi tipul instituţiei de învăţământ
I furnizorului de formare

Perioada
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/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /

Am scris proiectul POCU „Arhitecţii inovării”, am aplicat și proiectul a fost selectat. Începând cu luna
decembrie 2021 am întocmit toate documentele necesare contractării, apoi am coordonat activitățile
proiectului. Am organizat Procedura Operațională de selecţie a personalului din proiect care va ocupa
poziții ce nu se află în organigrama UAUIM. Din februarie 2022 ocup poziția de coordonator partener
proiect. Deja, în cadrul proiectului, au participat la cursul de antreprenoriat un număr de 200 de studenți.

POCU

Educaţie extracurriculară

ianuarie 2013

Doctor in arhitectura

Arhipera_arhitectura socială participativă
Definirea contextului social şi arhitectural
Arhitectura socială participativă definirea paradigmei__
Fenomenul locuirii în sărăcie extremă
Sinteza cercetării ştiinţifice şi contribuţiilor contemporane
Studii de caz internaţionale
Studii de caz şi contribuţii naţionale
Metodologie

2613

Participare seminar
ormator

Arăvăas droformar&cation Model

BUFS EXEBEdU
Training

2018

Fanicinare seminar

Xetibirăada pubRee

EUrs ExesEdu
Training

2013
Formator
Activitati de formare

competenţe profesionale dobândite
|

Numeleşi tipul instituţiei de învăţământ
1 furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută
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curs ExecEdu
Training

2012

Consolidarea competentelor de leader

Leadershoip organizational

curs ExecEdu
Training

2010

Manager de programe
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6 European Union



Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite |

Numeleşi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Disciplinele principale studiate /
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/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
|

personale

Limba(i) maternă(e)

Limba[(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleză

Franceză

Italiană

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţeşi aptitudini
organizatorice
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Managementul si implementarea proiectelor

curs Educatia 2000+ Consulting
Training

|

1998-1999

Studii aprofundate arhitectura

Reprezentarea socială a locuinţelor colective din Bucureşti

|

UAUIM, str. Academiei nr. 18-20, 010014, sector 1, Bucureşti, România

1992-1998

Licenta - arhitect

Teoria arhitecturii, Practica proiectarii de arhitectura, Proiectarea programelor arhitecturale complexe,
Arhitectura de interior si design
Institutul de Arhitectura “Ion Mincu” Bucuresti — Facultatea de Arhitectura

Română

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă

- conversaţie A =.C1 Cc c c1 c2

E c2 CI CI CI

SE
C1 c2 C1 B2

(“Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Coordonarea echipelor de dimensiuni mari, interdisciplinare.
Capacitate de muncain echipa. '
Comunicativ, creativ, adaptabil, responsabil, sociabil.
Capacitate de adaptare la medii multiculturale.
Abilitatea de a integra persoanelesia le face active.
Abilitati extinse de comunicare.
Deschis la ideile noi si promovarea unei atitudini de lucru pozitiva.
Mentorat, predare academică

Leadership
Management de proiect
Bun organizator
Abilitati de planificare strategica
Abilitati excelente de comunicaresi lucru in echipa
Experienta de a dezvolta si simplifica proceduri de lucru si in a gasi solutii inovative.
Abilitati de scriere propuneri de proiecte, implementare de proiecte si documentatie raportari.
Prodecan UAUIM din 2020

For more information on Europass go to http://leuropass.cedefop.europa.eu
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Competenţe şi aptitudini artistice|columnist la Dilema Veche, fotografie
www.pbase.com/lorin

Permis(e) de conducere Categoria B, conduc zilnic

Data redactării: 12.05.2022
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