Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Naţionalitate(-tăţi)

Sex

Botez, Gabriela Monica

Româna

feminin

Locul de muncă vizat / Design Manager, Arhitect (drept de semnătură obţinut în 2009, TNA 5680)
Domeniul ocupaţional https://www.behance.net/gallery/59975283/ARCHITECTURE-PORTOFOLIO
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

06/2015 – prezent
Arhitect – sef de proiect, design manager, sef de departament
Proiectare de arhitectura, coordonarea echipei de proiectare de arhitectura de la faza Concept la
PTh+DDe. Asistenta tehnica pe santier. Elaborarea si in intocmirea temelor de proiectare impreuna cu
beneficiarii; Technical due diligence (audit tehnic) de arhitectura, si coordonarea cu celelalte
specialitati implicate; Proiecte la care am fost implicata ca sef de proiect sau proiectant:
Industriale,centre comerciale, rezidentiale, birouri, amenajari interioare. Ofertare.
Lucrari principale:
Hornbach -P+1et Partial; Sd ~ 16 000 mp
Amenajare, Reabilitare Cladiri de Birouri - IRIDE 18 , IRIDE 19 – faze: DTAC,PTH, DDE; Sd =
22 000 mp
Complex industrial pentru Fabrica de Masini de Spalat – Arctic – sef de proiect, Sd=80 000mp
Fabrica de tigarete – Philip Morris - sef de proiect, Sd=6000mp
Fabrica de biscuit – Eti - sef de proiect, Sd=6000mp
Depozit logistic si birouri administrative – 20 000mp – Design manager
S.C. OPTIM Project Management S.R.L., Bucuresti
Construcţii şi Arhitectură
M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 7111 - Activităţi de arhitectură
05/2014 – 05/2015
Arhitect – sef de proiect, coordonare departament arhitectura
Elaborarea si intocmirea documentatiei tehnice de arhitectura, conforme cu standardele din Romania,
pentru constructii cu functiuni diverse: gradinita, scoala-liceu tehnologic, ambulatoriu, spital, locuinte.
Intocmirea temei de proiectare, a conceptului, discutii cu beneficiarii, coordonarea tuturor
specialitatilor.
Lucrari principale:
Gradinita pentru 8 grupe, Medgidia – sef de proiect, Sd=1600mp
Reabilitare, modernizare, extindere Scoala gimnaziala nr. 3, Lupeni – sef de proiect, P+2,
Sd=6000mp
Reabilitare, modernizare, extindere Liceu Tehnologic, Lupeni – sef de proiect, Parter+2,
Sd=9000mp
S.C. Red Power Cons S.R.L., Bucuresti
Construcţii şi Arhitectură
M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 7111 - Activităţi de arhitectură
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01/08/2011 – 04/2014
Arhitect
Elaborarea si intocmirea documentatiei tehnice de arhitectura, conforme cu standardele din Romania,
pentru cladiri cu functiuni diverse (centre comerciale de dimensiuni mari, pensiuni turistice, puncte de
alimentatie publica, locuinte unifamiliale, s.a.) la diferite stadii ale proiectelor de arhitectura de la SF,
DTAC, DTAD la Pth si DDE.
Lucrari principale:
Complex commercial si birouri, Sd=88.600,00mp;
Pensiune turistica, judetul Arges, Sd=1.500,00 mp;
Locuinta unifamiliala, judetul Dambovita, Sd=160,00 mp;
Hipermarket, Brasov, Sd = 40.000,00 mp;
S.C. AlterEgo Concept S.R.L.
Construcţii şi Arhitectură
M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 7111 - Activităţi de arhitectură
03.02.2010 - 01.08.2011
Arhitect
Elaborarea si intocmirea documentatiei tehnice de arhitectura, conforme cu standardele din Romania,
pentru cladiri cu functiuni diverse (hale industriale, birouri, puncte de alimentatie, locuinte unifamiliale,
s.a.) la diferite stadii ale proiectelor de arhitectura de la SF, DTAC, DTAD la Pth si DDE.
Lucrari principale:
Extindere Fabrica de metal – Corp cantina si birouri si Corp Vestiare angajati, Pitesti; Hala Mini Pista,
Pitesti; Hala Produse Chimice, Pitesti; Acoperire Depozitare si Distributie combustbil, Spalatorie Auto,
Acoperire Statie Pompare, etc. - Centru de Testare si Anduranta, Titu; Extindere Birouri, Pitesti;
S.C. Consolid S. A.
Construcţii şi Arhitectură
M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 7111 - Activităţi de arhitectură
01.10.2009 – 01/08/2011
Cadru didactic
Documentarea si prezentarea materialului didactic specific pentru fiecare tema de proiectare in parte;
Colaborarea cu celelate cadre didactice, reusind sa realizam o echipa unita pentru a reusi sa stimulam
pasiunea studentilor pentru arhitectura; Stabilirea si mentinerea contactului cu studentii. Intelegerea
nevoilor studentilor de ordin educativ si psihologic. Indeplinirea sarcinilor in cadrul comisiilor de
evaluare
Realizari:
Am ridicat nivelul pregatirii studentilor din cadrul Facultatii de Urbanism, la atelierul de proiectare de
arhitectura, la nivelul celor din cadrul Facultatii de Arhitectura.
Am facut parte din comisiile de evaluare ale proiectelor studentilor, ocupandu-ma de aspecte ce tin de
sustinerea proiectelor impreuna cu studentii si de organizare si evaluare.
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu
Învăţământ universitar
P - Învăţământ 8542 - Învăţământ superior universitar
01/06/2007 -19/01/2010
Arhitect
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare de arhitectura de la faza de concept pina la faza de detaliere; intocmirea documentatiilor
pentru DTAC, PT, DDE, memoriu general si tehnic de arhitectura, antemasuratori si devize.
Lucrari principale:
Cafenea – Bistro Mokarabia City Mall faza DTAC-PTh, DDE;
Restaurare si restructurare funcţională pentru locuinţă unifamilială, Bucuresti, DTAC-PTh;
Locuinţe colective, Bucureşti, S.F.;
Amenajare interioara Muzeul de Etnografie Tulcea; PTh+DDE;
Amenajare interioara Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea; PTh+DDE;
Turnul Cojocarilor, Restaurare si amenajare interioara; PTh+DDE;
Locuinta unifamiliala, Bucuresti, DTAC;
S.C. OPUS Atelier de Arhitectura S.R.L.
Construcţii şi Arhitectură
M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 7111 - Activităţi de arhitectură

Educaţie şi formare
Perioada
Denumirea organizatorului
Certificat obtinut (seria, nr./ anul)
Denumirea cursului/ stagiului
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2020
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
ISv nr. 9838 / 03.12.2020 – Certificat de atestare – verificator de proiecte domeniul B1 – Siguranta in
exploatare
Examen de atestare
2000-2006
Diplomă de licenţă
Arhitectură
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” (media de absolvire 8.40; diplomă 8.10)
Arhitect diplomat

1996-2000
Diplomă de bacalaureat
Informatică
Colegiul National „Dimitrie Cantemir” , profil informatică
Atestat în informatică; titlul diplomei: Asistent Programator

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Romană

Engleză
Germană

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

C2

Avansat

C2

Avansat

C2

Avansat

C2

Avansat

C2

Avansat

Germana

A1

Incepator

A1

Incepator

A1

Incepator

A1

Incepator

A1

Incepator

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Capacitate de adaptare la medii noi; responsabila; am valori de referinta puternice de corectitudine,
echitate și demnitate; abilitatea de a stabili și a menține relații bune de lucru
Persoană organizată, bune abilitati pentru vederea in ansamblu in situații concrete, atitudine
indreptata spre rezolvarea problemelor; evaluarea rapida a cercetari și dezvoltarii proiectelor; abilități
de planificare si de anticipatie.
Aceste abilitati si competente le-am dobandit inca din facultate fiind pusa in situatii care necesitatu o
rezolvare rapida pentru indeplinirea sarcinilor gen predare la timp fara a neglija calitatea produsului
final realizat.
Revit, AutoCAD, 3D Max, Adobe Photoshop CS, Corel Draw 13, Microsoft Office ( Word, Excel,
PowerPoint)

Informaţii suplimentare Drept de semnătură obţinut în 2009, TNA 5680

https://www.behance.net/gallery/59975283/ARCHITECTURE-PORTOFOLIO

05.2022
Arh. Gabriela Botez

4 of 4

