
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Adresă
Telefoane

Fax

E-mail

Naţionalitate
Data nașterii

Sex

Locul de muncăvizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat

IVAN Clarissa

Mobil:

romana

F

Consiliul Teritorial OAR

August 2019 — prezent
Arhitect clădiri
Proiectare de arhitectură și amenajări, consultanță, urmărirea execuţiei
S.C. DIRECT DESIGN GRUP S.R.L.
Intr, Caporal Nicolae Cerga nr. 4,bl. P4-5, sc.B, et.10, ap.85, cp 021979, București, sector 2
Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea - 7420
Noiembrie 2015 — prezent
Asistent universitar

Activități de predare, inclusiv pregătirea acestora. Activități de seminar, proiecte de an, lucrări praciice,
inclusiv pregătirea acestora. indrumare de proiecte, de lucrări de licenţă şi de absolvire, de practică
pedagogică, productivă și de cercetare științifică. Activităţi de evaluare, consultații. indrumare work-
shop-uri, concursuri, cercuri șiintifice studențești. Participare la comisii și consilii în interesul
învăţământului.
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU”- Bucureșii
Catedra „ȘTIINȚE TEHNICE”
Sir. Academiei nr 18-20, 010014 Bucureșii
Activități didactice - asistent universitar cod COR 231001

lulie 2018 — Octombrie 2018
Arhitect şef — cod 122301
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i şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de aciivitale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

şi responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabil ale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

VItățişi responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţişi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

ateTipul activităţii sau sectorul de activi

Perioada

Asigurarea coordonării activităților de concepție și proiectare, elaborare și verificare a doc
ţ

tehnico-economice de proiectare pentru lucrări de arhitectură, construcţii comerciale, industriale,
i

ĂSEI den și alte obivele, cu respe area reglementărilor în vigo
il urbanist.Caticu le speciali coordonareaA ia de arhitectură la execuția pe șantier,

SC. ALFAVAR HOLDING S.R.L, — București, CU 34763589, J40/8517/10.07.201
Str. Grigore Alexandrescu nr.62, camera 3, sector 1 Bucureşti
Activităţi de inginerie și consultanța tehnică legată de acestea cod COR 216101

lunie 2017 — lulie 2017
Arhitect clădiri
Elaborarea documeniațillor tehnico-economice de proiectare peniru lucrări de arhitectură, construcții
comerciale, industriale, administrative, rezidențiale, de agrementși alte obiective, elaborarea
documentaţiilor de urbanism sub coordonarea unui arhitect urbanist. activități de concej

i

coordonare cu alte specialități, acordarea asistenței tehnice, coordonarea execuți
Şef proiect complex, șef proiect de specialitate, verificator intern, întocmitor de proiecte, întocmitor de
măsurători și documentație economică,
S.C. APSIDA CONSTRUCT S.R.L. — București
Sir. Arh. lon Berindei nr.3, bi. 0D21, sc. A, ap.37, tel.0723426478
Birou - Intr.

Ezăreni nr 7, ap.1, sector 1, 030254 Bucureşti
Activităţi de inginerie şi consultanța tehnică legală de acestea cod COR 216101

Mai 2016 — Mai 2017

Arhitect

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice în orice fază de proiectare peniru lucrări de arhitectură
pentru obiective PT, CT, construcții edilitare, administrative și alte obiective, acordarea asistenței
tehnice pentru acestea.
Șef proiect complex, șef proiect de specialitate, verificator intern, întocmitor de proiecte
măsurătoriși documentație economică
REGIA AUTONOMĂDE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE - București
Str. Cavafii Vechi nr 15, sector 3, 030254 Bucureşti, tel 0372148000
Proiectare - Cercetare

Noiembrie 2015 — mai 2017
Asistent universitar

Activități de predare, inclusiv pregătirea acestora. Activități de seminar, proiecte de an, lucrări practice,
inclusiv pregătirea acestora. Indrumare de proiecte, de lucrări de licență și de absolvire, de practică
pedagogică, productivă și de cercetare științifică. Activități de evaluare, consultații. Indrumare work-
shop-uri, concursuri, cercuri știintifice studenteșii. Participare la comisii și consilii în interesul
învăţământului.
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" - Bucureşti
Catedra „ȘTIINȚE TEHNICE”
Str. Academiei nr 18-20, 010014 Bucureşti
Activități didactice - asistent universitar cod COR 231001

lulie 2008 — Decembrie 2015
Arhitect clădiri
Proiectare de arhitectură, urbanism sub coordonarea unui arhitect urbanist și amenajări, consultanță,
urmărirea execut
Şef proiect complex, şef proiect de specialitate, verificator intern, întocmitor de proiecte, întocmitor de
măsurători şi documentatie economică
S.C. PROIECT BUCUREȘTI GRUP CONSULTANȚĂ IMOBILIARE S.R.L. (anterior S.A.)
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, sector 1, București 011855

Activități de arhitectură și servicii de consultanță tehnică legate de aceasta - 7420

Martie 2005 — prezent
Administrator — unic asociat
Proiectare de arhitectură și amenajări, consultanță, urmărirea execuției
S.C. DIRECT DESIGN GRUP SRL.
Intr. Caporal Nicolae Cerga nr. 4, bi. P4-5, sc.B, et.10, ap.85, cp 021979, București, sector 2
Activități de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanță tehnică legate de acestea - 7420

Septembrie 2003 - Martie 2005

, întocmitor de
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Funcţia sau posi!

Activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa ai gajatoruiui

Tipul activităţii sau sectorul de activitati

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

| şi responsabili
i

Numele şi adresa angajatorului

Activi

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

şi responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului

Act

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau posiul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principaleSI , 3

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

ivități şi responsabilităţi principale
mele şi adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplineie principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Proiectare de arhitectură și

consultanță, urmărirea execuției
BIROU INDIVIDUAL DE Ar

A

— Clarissa IVAN

Activități de arhitectură și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

August 2001 — Septembrie 2003
Arhitect

Proiectare de arhitectură și amenațări, consulianță, urmărirea execu
P.F.A, - SERVICII PROIECTARE ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI AMENAJĂRI, CONSULTANȚĂŞI,
URMĂRIREA EXECUȚIEI
nîr. Caporal Nicolae Cerga nr. 4,bl. P4-5, sc.B, et.10, ap.85, cp 021979, Bucureşti, sector 2

Septembrie 1992 - lanuarie 1994

Inspector de specialitate
Activități în echipă legate de investiții imobiliare
S.C. CREDIT BANK SA.
Str. Jean-Louis Calderon nr. 70, Bucureşti, sector 2; Str. Corbeninr. 30, Bucuresti, sector 2
Investiții

lunie 1990 - Septembrie 1992

Inspector de specialitate
Activități în echipă legate de invesiiţii sirăine în România, responsabilități legate de imaginea
companiei (materiale publicitare, documente interne)

AGENȚIA ROMÂNĂ PENTRU INVESTIȚII STRĂINE (ulterior AGENȚIA ROMÂNĂ DE

DEZVOLTARE)
Str. ModroganNr. 4, Bucureşti, sector 1; Bd G-ral Gheorghe Magheru 7, București, sector 1

investiții

Martie 1985 - lunie 1990

Designer, şef COLECTIV DESIGN 1988 — 1991, echipa formată din 9 oameni
Proiectare
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CREAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ — INCREST, Bd Ficusului nr.
44, Bucureşii, sector 1

Proiectare design tehnologic

Octombrie 1984 - Martie 1985

Arhitect stagiar
Proiectare în cadrul COLECTIVULUI DE SISTEMATIZARE
INSTITUTUL DE PROIECTĂRI JUDEȚEAN - Slatina, judeiul Olt

Proiectări investiții judetene

Septembrie 2017 — prezent (iulie 2018)
În curs de desfășurare
Studii doctorale de zi

Pag|3



e învăţământ
i de formare

Nivelul în clasificarea naţională saue
competenţe pro

Numele şi

i

Cfueton
Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada
Calificarea / dee, inută

instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numeleşi tip ţiei de învăţământ

f furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

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

Engleza
Italiana

Franceza

Competenţe profesionale

Competenţeşi abilităţi sociale

Competenţeşi aptitudini
organizatorice

NIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” — BUCURESTI, SCOALA
DOCTORALĂ DE ARHITECTURA- SITT
str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România

Student doctorand

Septembrie 1978-— lunie 1984
i

sistematizare

tematizare

INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ „ION MINCU”, Bucureșii
sir, Academiei nr. 18-20, 010014, București, România
Arhitect diplomat

Septembrie 1974 - Septembrie 1978

Construcții, arhitectură și sistematizare
Construcţii, arhitectură și sistematizare
GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII, ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE — LICEUL INDUSTRIAL

NR. 22 (N. SOCOLESCU”), București, Sir. Occidentului nr.12, secior 1, Bucureşti

Construcții, arhitectură și sistematizare

Septembrie 1966 — lunie 1974

Şcoala generală nr. 85
Strada Doctor Constantin Zlătescu 7A, sector 2, București

romana

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire P. are la Discurs orai Exprimare scrisă

versație
avansat avansat avansat avansat avansat

mediu mediu mediu mediu mediu

mei mediu mediu mediu

Membru al UNIUNII ARHITECTILOR DIN ROMANIA din anul 2001 cu numarul 2404, înscris în

REGISTRUL NAȘIONAL AL ARHITECIILOR cu numarul 01519
Membru fondatoralORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMANIA din septembrie 2003, arhitect cu
drept de semnatură înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor din România cu numărul 1971

Lucrul
îîn echipă

Am condus colectivul de design în cadrul INCREST
Am condus colectivul de însoțitori de bord în cadrul JARO INTL S.A.

ct Manager organizate de PBG- CI
it cursurile de mediere organizate de EDUMONDE MEDIATION acreditate int] - ADR
e Dispute Resolution )

rsurile GRAPHISOFT trainer led on-line pentru ArchiCAD BIM Manager (mi -lulie 2020)Am urm
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- Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţeşi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

Dobândite prin profesie, informare, participare la evenimente de specialitate.

Încă din 1985 am parti proiectarea asistată în cadrul INCREST
În 1990 am participat la cursuri de grafică pe calculator în cadrul ARD (Agenţia Română de
dezvoltare)
În prezent sunt competentăîn utilizarea programelor: ARCHICAD , ARTLANTIS, AUTOCAD,
MICROSOFT OFFICE, CORELDRAW, ADOBE DESIGNER, ADOBE ACROBAT

Pictură, desen, design vestimentar

Rezultate din diplomele obținute

CATEGORIA B

din 1995

- Sunt pentru calitate, atmosfera confort
— Consider că în arhitectură ceea ce d

imortalizarea rătăciri

oriile ca experiențe de
[

iiness, pilates, schi, drum!

— Timp liber — prieteni, cinema, literatură, informare

— DIPLOMA DE ARHITECT specializarea ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE

- CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ARCHICAD BASIC TRENING - iulie 2000
— CERTIFICAT DE ABSOLVIRE PROGRAM DE INIȚIERE, PERFECȚIONARE,

SPECIALIZARE PENTRU COMPETENȚA MANAGER PROIECT — septembrie 2009
— DIPLOMA BASIC MEDIATION COURSE — EDUMONDE MEDIATION — noiembria-decembrie

2012
CERTIFICATE OF ASSESSMENT — THE ADR ASSESSMENT — EDUMONDE MEDIATION,
INTERNATIONAL ADR ACCREDITED AGENCY — january-february 2013

te, acuratețe, sinceritate
ază este discernamâniul

și

autenticitatea, astfel ne
ui care creează ore

, ca activitate fizică şi reculegere în natură

FI

putem feri d
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