
 

Curriculum vitae                                                                                                                  

Informaţii personale  
Nume / Prenume CATRINA Alina - Gabriela 
E-mail catrinaalina@gmail.com 
  
Domeniul 
ocupaţional 

Arhitect cu drept de semnătură, TNA 9519 

Experienţa 
profesională 

_Consultant formare profesională la Ordinul Arhitecților din România  
(martie 2021 – prezent) 
Responsabilități: 

- Organizare de cursuri și evenimente pentru arhitecți și 
gestionarea resurselor 

- Coordonare proiecte de la concept la implementare  

- Coordonare activitate stagiari 

- Propuneri procedură de dezvoltare continuă în profesie 

- Editarea și revizuirea materialelor de instruire  

- Propunerea resurselor financiare, umane și a duratei necesare 
pentru desfășurarea programelor de stagiu și dezvoltare 
profesională continuă;  

-  
_Administrator și titular unic Za.da concept unit srl și Catrina Alina-
Gabriela II (2017 – prezent)  
Birou de arhitectură, amenajări interioare, design de produs, grafică. 
Proiecte: 

- Locuințe individuale 

- Amenajare interioară de spații comerciale – magazine, crame  

- Amenajare interioară de spații rezidențiale 

- Grafică, decorațiuni și design de produs aferente proiectelor de 
amenajare sau separat.  

 
_Cofondator  Zada Architecture  (2014 – 2019) – 
Birou de arhitectură, amenajări interioare, design de produs, grafică.  
Proiecte:  

- Amenajări spații publice: restaurant Tecuci, Cramă Tohani 
București, spații de birouri, bistro București – The Vine Bistro, 
salon de evenimente Iași – Liria Events , bragagerie București. 

- Amenajări spații private, locuințe: case pasive (Casa Buhnici, Casa 
cu soare, Casa cu cireș), case cu consum redus de energie (Casa 
CD), apartamente în București, Ilfov, Ploiești, Constanța, Galați, 
Iași, Giurgiu, Sinaia. 

 



_ Arhitect stagiar in cadrul firmei sc Moleavin Arhitectura slr  
(2016 - 2018) 

- Imobil de locuințe Marin Apartments Constanța  

- Recompartimentare și reamanajare imobil Veo 

- Locuință în Berceni 

- Casă în Pipera cu consum redus de energie  

- Propunere locuinte colective – Universitatea din Libia 

- Propunere imobil de birouri in Libia 

- Amenajare sediu Domeniile Tohani  - Mizil, Prahova 
 

 _ Project Manager la sc Atvangarde Technology srl 
(Septembrie 2014 – mai 2015) 

 - Intocmire de relevee 

- Propuneri de amenajari si mobilier 

- Oferte de pret 

- Detalierea obiectelor pentru executie 

- Urmarirea executiei si montajului mobilierului 
 
_Arhitect stagiar la Ateliers 115 – Boulogne Billancourt – Franta  

- Concept, prezentari, grafica, propuneri compartimentare (concurs 
national _ ansamblu rezidential) 

- Studii de fezabilitate, machete (imobil de locuinte) 

- Detaliere proiect in curs de executie (ansamblu rezidential) 
 
_Concursuri și expoziții 

- Concurs de „Amenajare a spatiului public Biserica Sf. Ilie” Craiova 
(2015) 

- Concurs de „Amenajare camping Zona Luncile Prigoanei”, comuna 
Sugag, județul Alba, august 2014 - concurs organizat de CJ Alba și 
realizat împreuna cu dr. arh. Adrian Moleavin și stud. arh. Ion Lupu 
– Premiul I 

- Concurs „Locuință în Țara Moților”, concurs organizat de CJ Alba – 
septembrie 2013 realizat în colaborare cu arh. Int. Marilena Popa 
și dr. arh. Adrian Moleavin 

- Concurs „Locuinţă sustenabilă” 2012  organizat de revista Bursa 
Construcţiilor şi Asociaţia pentru Locuinţe Noi în colaborare cu 
Uniunea Arhitecţilor din România – Premiul I 

- Concurs international „Next Landmark” 2012  

- Concurs Bienala de la Veneţia – propunere pentru pavilionul 
României la Bienala de la Veneţia 2012 

- Concurs Bienala Naţională de Arhitectură Bucureşti 2012 
Prezentare proiect la Anuala de Arhitectură Bucureşti 2012 
 

 _ Premii  

- Premiul 1 la categoria design de interior în colaborare cu arh. de 
int. Marilena Popa și arh Adrian Moleavin la Anuala de Arhitectură 
Muntenia Vest 2017 cu proiectul [APA]rtament.     



- Premiul 1 la categoria design de interior , în colaborare cu arh. de 
int. Marilena Popa și arh Adrian Moleavin  la Anuala de Arhitectura 
Muntenia Vest 2016 cu proiectul Apartament M 

- Premiul 1 la categoria proiecte de diplomă, la Anuala de Arhitectură 
Muntenia Vest 2016 cu proiectul de diplomă Centrul pentru Studii 
Complexe 

- Premiul 1, în colaborare cu arh Adrian Moleavin  la concursul 
Camping în zona Lunga Prigoanei comuna Șugag organizat de 
Consiliu județean Alba, în 2014 

- Premiul 1 în colaborare cu arh Adrian Moleavin   la concursul 
Locuința sustenabilă 2012 organizat de Bursa construcțiilor  

 
 _ Participare la cursuri specializate acreditate ANC organizate de Asociația 

Pro Youth Bucuresti în următoarele domenii: 

- Formator (2020) 
 - Competente antreprenoriale (2015) 

- Manager (2015) 

- Expert fonduri europene (2015)  
  
 _ Participare la workshopuri internaţionale: 
 - Participare la Workshopul internaţional „Polyport” organizat de 

RIBA în colaborare cu UAUIM şi cu Universităţile de arhitectură din 
Brighton şi Belgrad, 2013 

- Participare la Workshopul internaţional de arhitectură „Al şaptelea 
Atelier de Arhitectură Româno- Spaniol - Italian 2012” organizat de 
UAUIM în colaborare cu Universităţile din Madrid şi din Napoli. 
 

 _ Apariții în expoziții și publicații 

- Apariție în revista Intarzia 2018 cu proiectul [APA]rtament 

- Apariție în revista Intarzia 2018 cu proiectul The Vine Bistro 

- Apariție în revista Intarzia 2018 cu proiectul Restaurant La tei 
Tecuci 

- Apariție în albumul Lifestyle design album 2018 cu proiectul 
[APA]rtament 

 - Apariție în cartea: Codina Dușoiu (edit.), „Al șaptelea Atelier de 
Arhitectură – Țara Hațegului, 9-18 iulie 2012”, 2014, București, 
editura universitară „Ion Mincu” 

- Apariție în expoziția internațională „Polyark” de la Roma octombrie 
2013 cu proiectul Pol[i]nation din cadrul workshopului „Polyport” 
organizat de RIBA  

- Apariție în revista Arhitectura – august 2013 cu proiectul 
Pol[i]nation din cadrul workshopului „Polyport” organizat de RIBA 
 
 

  
Educaţie şi formare  
Perioada 2008- 2014 
Diploma obţinută Arhitect  



Instituţia de 
învăţământ 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti – 
Facultatea de Arhitectură 

  
Perioada 2004-2008 
Diploma obţinută    Diplomă de absolvire liceu si atestat de informatica 

Instituţia de 
învăţământ  

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu 
Profil matematică- informatică,  Specializarea-informatică 

  
Limba maternă Română 

 
Limbi străine 
cunoscute 

_ Engleza  
_ Franceza  

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

_ Spirit de echipa, bună capacitate de comunicare, capacitate de 
adaptare la medii multiculturale și echipe multidisciplinare, dobândite în 
urma workshopurilor internaționale la care am participat şi în urma 
voluntariatelor Iaeste și Ajungem Mari.  
_ Participare în decembrie 2014 la Trainingul de prezentări publice: 
„Atelier: Bazele unei prezentări de succes”, în Paris, Franța, realizat de 
Cristina Chiș, trainer specializat. 
 

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

_Buna cunoastere a materialelor, sistemelor, tehnicilor si tehnologiile 
privind prelucrarea materialelor, precum și detalii și combinații între 
diverse materiale tradiționale, noi, reinterpretate.  
  

Competenţe şi 
aptitudini de 
utilizare a 
calculatorului 

Autodesk Autocad – Experimentat 
Archicad – Experimentat (Certificat de cunoaştere avansată acreditat de 
Consoft) 
Artlantis – Experimentat 
Rhinoceros cu V-Ray – Experimentat (Certificat oferit de trainerii 
autorizați dr. arh. Ionuț Anton și arh. Dana Tănase) 
3d Studio Max – Elementar 
Sketchup cu Vray – Experimentat 
Adobe Photosho [Experimentat], Indesign [Independent], Illustrator 
[Elementar] 
Microsoft Office – Experimentat (Word, Excel, Powerpoint) 
 

  
  

Permis de conducere Categoria B 
 


