Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MARIN Veronica Ileana

MARIN Veronica Ileana

căsătorită, 2 copii

Sexul F| Data naşterii 31/10/1974 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
februarie 2013 – în prezent
septembrie 2012 – februarie 2013
febr. 2005 – septembrie 2012

Lector universitar la Departamentul de Planificare Urbană şi Dezvoltare Teritorială
Asistent universitar la Departamentul de Planificare Urbană şi Dezvoltare Teritorială
Asistent universitar la Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii si Conservarea Patrimoniului
UAUIM – Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
-curs – anul 1 – licență – Facultate Urbanism - Cadru instituțional al dezvoltării durabile
-curs – anul 1 - programe de master UAUIM – Dezvoltare spațială durabilă
-curs – Master Dreptul Urbanismului și al Planificării Teritoriale derulat în parteneriat între Facultatea
de Drept a Universității București și Facultatea de Urbanism UAUIM - Diagnostic și studii de
specialitate
-coordonator master Urbanism și Politici Publice (2015-2016), în parteneriat cu Facultatea de Științe
Politice – SNSPA
-coordonare pentru indrumare atelier Arhitectura – anul 1 - facultatea de Urbanism, indrumare atelier
Urbanism – an 1, an 4, atelier MOC – Master orase competitive
-îndrumare diplomă de urbanism, atelier Partiu Urbanistic, atelier Lotizare, atelier Proiectare
În trecut:
-2007-2010 – curs opțional pentru anul IV și V – Facultatea de Arhitectură – POLITICI DE LOCUIRE
-2001-2010 în Departamentul „Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului”: cursuri si
seminarii: Locuirea intre Arhitectura si Oras, Teoria Locuirii, Programe de arhitectură, seminarii la
cursul Arhitectura – Context – Peisaj (Prof. Dr. Arh. Ana-Maria Zahariade) şi la cursul de Limbaj
Arhitectural (Dr. Arh. Mihaela Criticos)
-2008 –2011 - co-organizator pentru Masterul de Dezvoltare Urbană Integrată:
Tipul sau sectorul de activitate: activitate didactică şi de cercetare

mai 2001– în prezent

Coordonator de proiecte, preşedinte
ATU – asociatia pentru Tranzitia Urbana
Scriere de aplicaţii de proiecte culturale, de cercetare aplicată pentru obtinerea de granturi
coordonarea derularii unor proiecte, parte din echipe de proiect
Tipul sau sectorul de activitate
organizaţie non-guvernamentală care promovează dialogul între actorii urbani si cercetarea aplicată
de urbanism şi arhitectură prin abordare interdisciplinară a dezvoltarii urbane

ianuarie 2012 – în prezent

Coordonator de proiecte, vice-președinte
Asociația de-a Arhitectura
Scriere de aplicaţii de proiect pentru obtinerea de finantari,
coordonarea derularii unor proiecte, participare la realizarea proiectelor
Tipul sau sectorul de activitate
organizaţie non-guvernamentală care promovează educația de mediu construit

noiembrie 2004 – în prezent

Arhitect specializat în urbanism - asociat
SC NEXT Birou Arhitectura Urbanism SRL și SC Square Birou Arhitectură Urbanism SRL
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sef de proiect pentru elaborarea de documentatii de Urbanism : PUD si PUZ
elaborarea de proiecte de arhitectura
Tipul sau sectorul de activitate
firme de proiectare şi consultanţă
ianuarie 2000 - iunie 2001

Architect urbanist – contract de muncă, cf. OU nr.35/1997
Arhitext Intelsoft S.R.L. – strada Academiei nr. 18-20
-Colaborare la elaborarea studiului pentru necesarul de locuinte pentru Plan Urbanistic General
-Resposabil de rubrica: Cadran International – revista Arhitext Design
Tipul sau sectorul de activitate
Elaborare documentatii de urbanism si contributii la editare revista Arhitext Design

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
dec. 2000 - decembrie 2008
(UAUIM)
Noiembrie 2001- iunie 2007
(Institutul de Urbanism din Lyon)

octombrie 2006 – iulie 2008

doctor în urbanism

EQF,

UAUIM – Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu – Bucureşti

Tema:
Politici de locuire – ameliorarea locuirii colective in marile ansambluri din Bucuresti
Competențe: Cercetare politici publice și urbanism

master în Managementul Proiectelor

EQF,

SNSPA - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Bucureşti
Facultatea de comunicare şi relaţii publice - David Ogilvy
-managementul proiectelor – definiţii, etape şi procese specifice fiecărei etape
-managementul resurselor umane, analiza financiara a proiectelor, analiza cost-beneficiu
-folosirea programelor de gestiune de proiect (Microsoft Project)
-obţinerea şi gestionarea proiectelor cu finanţare Europeană,

octombrie 1999 – februarie 2001

master Dezvoltare Urbana Integrată

EQF,

UAUIM – Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu – Bucureşti
echivalent al diplomei DESS oferita de INSA (Institut National des Sciences apliquées), Lyon
Metodologia franceza de lucru în echipă interdisciplinară pentru realizarea unui proiect urban
adaptată la condiţiile date de legislaţia din România pentru elaborarea de documentaţii de urbanism

Octombrie 1993 - Iulie 1999

Arhitect diplomat

EQF,

UAUIM – Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu – Bucureşti
Proiectare de arhitectura si urbanism pe parcursul celor 6 ani de studiu
Diploma de urbanism – regenerare urbană a Peninsulei Constanţa – calificativ maxim

Septembrie 1989 - iulie1993

Technician informatician

EQF,

Liceul de informatica “Ovidius” din Constanta
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Franceză

C2

C1

C2

B2

B2

Engleză

C2

C1

C1

B2

C1

Italiană

B1

B1

A1

A1

A1

B1

B1

A1

A1

A1

Spaniolă

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

o bună capacitate de transmitere eficientă şi agreabilă a conţinutului de comunicare, obţinută ca
urmare a experienţei de predare ca lector universitar şi trainer, dar şi de coordonator de proiecte în
cadrul mediului asociativ (organizaţiil non-guvernamentale).
Certificat de Formator, mai 2009
Certificat de absolvire program de formare psihopedagogică, aprilie 2005

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

spirit de echipă dobândit atât prin formare şi prin activităţileprofesionale de urbanist care necesită
cooperare, lucru în echipe cu personae cu diverse competențe;
leadership:
preşedintele ATU din 2001
vicepreședinte al Asociației De-a Arhitectura din 2013
capacitate de adaptare la medii culturale diferite, obţinută prin formarea profesională şi experienţa de
muncă în străinătate (burse şi stagii), prin participare la conferinţe şi seminarii internaţionale din mediul
academic; o bună cunoaştere a proceselor de editare a unor publicaţii, facilitarea de procese de
planificare participativă,

Competenţe informatice

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); cunoştinţe
elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (PhotoShop™, Autocad, CorelDraw, etc)

Alte competenţe

tehnici fotografice (atestat obţinut pentru cursul de tehnica foto-video reportajului absolvit la Casa de
Cultură a Studenţilor din Bucureşti în 1996)

Permis de conducere

▪B
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Afilieri

RUR – REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA: membru cu drept de semnatură
membru în Consiliu Superior al RUR ca reprezentant al OAR (2016 – 2019)
UAR - Uniunea Arhitecţilor din România
OAR - Ordinul Arhitecţilor din România – membru fondator
APUR - Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România
Membru în Advisory Board pentru “Urban Research and Practice”, revistă publicată de Routledge în
parteneriat cu EURA – European Research Association şi cu UWE Bristol – University of the West of
England
Președinte ATU – Asociația pentru Tranziție Urbană, 2001 – în prezent
Vice-președinte Asociația de-a Arhitectura – 2013 – în prezent

Burse şi Distincţii

-2012: Bursa Marshall Memorial oferită de German Marshall Fund of the United States (GMF) pentru
schimburi de idei, soluţii şi bune practici între tineri lideri din Europa şi din Statele Unite care sunt
ulterior parte a unei reţele transatlantice
-Bursa NEC - New Europe College pentru anul academic 2009-2010: proiect de cercetare cu titlul:
Parallel discourses on urban policy and the Romanian urban planners: between EU principles
and local contradictions
-2009: Bursa Comisiei Europene pentru participarea la programul EPICSL - European Programme
in Civil Society Leadership - program de training creat în urma unui proiect de cercetare finanţat prin
FP7, cu parteneri: Nonprofit Management Group - WU - Vienna University of Economics and
Business, Universitatea din Heidelberg – Centre for Social Investment, Stockholm School of
Economics, Trinity College – School of Business – Center for Non Profit Management, Dublin
-Bursa a Guvernului Francez pentru Doctorat in cotutela (Lyon) – 3 stagii de câte patru luni în 2001,
2003 şi 2005
-Bursa a Comisiei Europene pentru participarea la cea de-a doua (2002) şi la cea de-a treia (2003)
Conferinta Europeana – The European City in Transition – Urbanism and Globalization, Haus der
Europaischen Urbanistik (Weimar)
-Bursa a Open Society Foundation - Student în cadrul modulului: The Future Role of Cities in a
Globalizing World: Challenges for New Public Strategies and Innovative Urban Governance,
Summer University la CEU - Central European University (Budapesta)
-bursa pentru participare la Urban Management Course - Program de training organizat de World
Bank şi LGI (Local Government Initiative), (Budapesta)
-Bursa de stagiu profesional oferită de Ambasada Frantei la Bucuresti – stagiar la GERAU (Groupe
Etudes et Recherche en Architecture et Urbanisme) (Lyon)
-Bursa în Programul Tempus de schimburi studenţeşti, student în anul IV al Facultăţii de Arhitectură
a Universităţii din Nottingham, UK
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Iunie 2018 – ianuarie 2021 – Urban Education Live – coordonator echipa ATU în consorțiu
internațional (ERA-NET - Joint Partnership Initiative - Urban Europe), Facultatea de Arhitectură a
Universității din Tampere – leader de consorțiu, Școala de Arhitectură a Universității din Sheffield,
Facultatea de Sociologie a Universității din Liubliana, UAUIM partener asociat
Iunie 2014 – mai 2016 - URBOTECA coordonator consorțiu - proiect finanțat în cadrul programului
Fondul ONG proiect care aduce în spațiul public rezultate din mediul academic pe teme legate de
buna guvernanță urbană, democrație participativă în planificare și proiectare urbană. Un proiect care
deschide o cale de manifestare profesională pentru absolvenți de arhitectură, urbanism, peisagistică,
dar și pentru sociologi, antropologi, specialiști în comunicare, care să lucreze împreună pentru a
sprijini negocieri de calitate între actorii urbani.
noiembrie 2015 – conferința Educație de mediu construit, la București, organizată de Asociația de-a
Arhitectura în parteneriat cu grupul de lucru Arhitectura și Copiii a Uniunii Internaționale a Arhitecților
Mai 2013 – decembrie 2015: Orașul – un manual de utilizare, proiect de elaborare a conţinutului
didactic pentru un curs opţional la la liceu, finanţat de Uniunea Arhitecţilor din România şi, ca proiect
editorial, de Ordinul Arhitecţilor din România – editura Igloo
Martie – mai 2011 Bucureşti Alternativ – Atelier interdisciplinar pentru dezvoltarea unor scenarii de
intervenţie pentru regenerare urbană în zona Buzeşti Berzei Calea Victoriei, organizat de ATU –
Asociaţia pentru Tranziţie Urbană, Asociaţia Spaţiu Public Bucureşti, Asociaţia Grupul pentru
Dezvoltare Locală, Asociaţia Anthropoesis. Fără suport financiar. 24 participanţi.
Iunie – octombrie 2010 Cities Methodologies Workshop - atelier de explorare urbană pentru
abordare interdisciplinară, organizat de: Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti impreuna cu
Asociatia Galeria Noua si ATU – Asociatia pentru Tranzitie Urbana, cu sprijinul: AFCN –
Administratia Fondului Cultural National, UCL (University College London), Urban Laboratory – UCL,
Colegiul Noua Europa, Institutul Polonez din Bucuresti, Goethe Institut, HBO Romania, Fundatia de
Arte Vizuale. Bucuresti – UNAgaleria. 35 persoane din care 10 doctoranzi si 20 studenti masteranzi

Proiecte
cercetare aplicată
pentru educaţie şi formare
(parte din echipă)

Octombrie 2015 – ianuarie 2019: EURBANITIES proiect în cadrul programului Erasmus Plus –
coordonator pentru echipa ATU: elaborarea unei metodologii de analiză a situațiilor de dialog între
actorii urbani – programă de formare adulți, materiale de curs și design brief pentru o aplicație online
care să asigure gamification în legătură cu conținuturile de formare
2015-2016, formator pentru cadre didactice și operatori culturali în cadrul proiectului Susține Cultura
în Educație, proiect derulat de Asociația M3 – Resurse pentru cultură, cu finanțare din fondul ONG –
gestionat de FDSC –modalități concrete de cooperare între educația formală și mediul asociativ.
2010-2012: De-a Arhitectura în oraşul meu, proiect de promovare a educaţiei de arhitectură şi
mediu construit în învăţământul primar, finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România
2008: CREATIVE CITY - democraţia participativă – componentă a planificării urbane
contemporane; Universitatea de Vară de la Sibiu, 2008, ediţia a 5-a coordonată de ATU (Asociaţia
pentru Tranziţie Urbană), cu finanţare din taxa de timbru a Ordinului Arhitecţilor din România: tema
participării actorilor urbani în procesul de elaborare a unei documentaţii de urbanism – Planul
Urbanistic General
august 2008: elaborare conţinut şi trainer pentru modul de pregătire profesională – Cadru legislativ al
dezvoltării urbane durabile- Regenerare urbană şi politici urbane, Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică Locală - CRFCAPL Bucureşti, coordonat de Institutul Naţional
de Administraţie - INA
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2014: Strategia Culturală Timișoara 2014 – 2024 – beneficiar: Primăria Municipiului Timișoara,
coordonator ethnic al unei echipe interdisciplinare
2011-2012: Dialog pentru Patrimoniu, proiect de cercetare şi mobilizare a actorilor urbani pentru
promovarea politicilor publice de protecţia patrimoniului, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe
Francez prin Ambasada Franţei la Bucureşti, parteneri: Active Watch Agenţia de Monitorizare a Presei.
2009-2010: DEGRACO – Vectorii proceselor de degradare în marile ansambluri de locuinţe
colective - metode specifice de diagnoză pentru înţelegerea problemelor locuirii. Proiect de
cercetare internaţional în cadrul apelului de proiecte organizat de URBAN NET (program de cercetare
în cadrul FP7). Echipa ATU a fost finanţată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Proiectul a fost derulat
în parteneriat cu: INSA – Institut National des Sciences Appliquées Lyon - Génie Civil Urbanisme,
Franţa şi PACT ARIM du Rhône; Delft University of Technology şi Berlage Institute Olanda; HURA Housing and Urban Research Association, Bulgaria şi Institute of Sociology - Bulgarian Academy of
Sciences.
Decembrie 2009 – martie 2010: Instrument de monitorizare, prognozare si evaluare a dezvoltării
urbane - Observatoare Urbane - OU, studiu. beneficiar: Ministerul Dezvoltarii Regionale si al
Locuinţei. Prin firma de consultanţă italiană Lattanzio e Associati – Guvernanţă Teritorială
2014 – 2015 coordonator documentație PUZ – Plan Urbanistic Zonal str Barajului, Râmnicu
Vâlcea contract S.C SQUARE B.A.U SRL – nr. 163/2014 semnat cu SC ENTIRE REAL ESTATE
SOLUTIONS
2004 – 2005: Studiu pregatitor pentru un program local de ameliorare a locuintei plurifamiliale,
proiect finantat de Ambasada Frantei la Bucuresti si desfasurat in parteneriat cu VeT – Villes en
Transition din Lyon: ATU a imaginat, impreuna cu Asociatia de Proprietari din blocul analizat: (80 de
apartamente cu suprafata totala de aprox. 5000mp) trei posibile scenarii de montaj operational pentru
interventii de ameliorare a locuirii
2004-2005 URBANARC: portal de arhitectura si urbanism (finantare Serviciul CulturalFrancez la
Bucureşti)
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2021 expert for World Bank Report - Roma Inclusion in Cities, cu Catalin Berescu, coord. Carli
Venter –Romanian case
2020-2021 expert for World Bank Global Study: Age Ready Cities, Romanian case study, cu Ilinca
Paun Constantinescu si Zina Macri
2020-2022: expert for EURBANITIES 2.0. – Erasmus Plus project – https://www.eurbanities.org/
proiect care vizează împuternicirea cetățenilor pentru a fi implicați activ în dezvoltarea cartierelor
urbane europene echitabile și durabile.
mai 2015 – iulie 2015: contract cu ARCUB – raport de cercetare aplicată privind spațiile publice în
București – ca parte a studiilor de fundamentare pentru strategia culturala a Bucureștiului
iunie – octombrie 2014: co-autor la capitolul LOCUIRE – studiu de fundamentare pentru PUG
Bucuresti - contract cu CCPEC – central de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting al UAUIM –
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
August si septembrie 2015: Formator în cadrul proiectului: „Platformă pentru dezvoltare urbană
durabilă şi integrată” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 cu Participanți: funcționari publici din direcții și
servicii de urbanism. Temele formării: Planificarea urbană integrată - instrumente de planificare
strategică privind elaborarea și implementarea politicilor urbane integrate; mecanisme de
planificare participativă prin implicarea comunității; Parteneriatul Public-Privat şiproiectele de
dezvoltare locală
ianuarie 2012 - 2014: VIVA EASTPART – Valorization and Improving of Management of Small
Historic Centers in the Eastern Partnership Region, proiect finanţat de Comisia Europeană prin
programul Euro East Culture, proiect coordonat de geogr. drd Josefina Lopez Galdeano prin ATU ca
leading partner, alături de Universitatea din Bari - Departamentul de Urbanism şi Arhitectură (partener
ştiinţific), asociaţia de promovare a ecoturismului Armecas (Armenia) şi asociaţia Actie - Agenţia de
Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană (Republica Moldova)
iulie 2013 – ianuarie 2014: participare ca expert elaborare set de 25 de studii pentru STDR Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, cu contract semnat cu AGORA EST, coordonator al
consorțiului cu Quattro Design SRL
2010 - 2011: Audit al dezvoltarii urbane in Bucuresti 1990-2010 - Definirea unor directii de
dezvoltare din perspectiva medierii interesului public cu cel privat, manager de proiect, finanţare
PMB – Primăria Municipiului Bucureşti, proiect derulat în consorţiu format din ATU – Asociaţia pentru
Tranziţie Urbană şi SC QUATTRO Design SRL.
2011: Strategia de Dezvoltare Locală Prejmer, expert dezvoltare urbană pentru coordonare a
studiului privind cadrul fizic analiză şi propuneri. Prin firma de consultanţă CP Consult Grup SRL
2009 - 2010: Ghid Metodologic pentru Proiect Urban Integrat, studio, metodologie şi proiect pilot,
beneficiar: Ministerul Dezvoltarii regionale si al Locuintei, Coordonator proiect: Pascariu Gabriel.
Prin firma de consultanţă italiană Lattanzio e Associati – Guvernanţă Teritorială
2008-2009: Metodologie de îmbunătăţire a calităţii şi funcţionalităţii spaţiilor publice în marile
ansambluri de locuinţe, studiu, metodologie şi proiect pilot, finanţat de către Ministerul Dezvoltării
Regionale – coordonator proiect: Rose, Anne (Space Syntax, Londra); parteneri Esenghiul Abdul
(Space Syntax Bucureşti); Răuţă Emanuel (GEA – Grupul de Economie Aplicată). Prin ATU –
Asociaţia pentru Tranziţie Urbană.
2008 – 2009 consultant pentru proiectul de Asistenţă tehnică pentru elaborarea Planurilor
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru polii de creştere (PPF for infrastructure projects and RDAs
on infrastructure in Romania Europe-Aid-122914-D-SER-RO) derulat de compania WYG - Whyte
Young Green Group
2008: Metodologie de realizare a programelor de reabilitare a locuirii în zone afectate de
degradare fizică şi excluziune socială; proiect pilot – Valea Rece, Târgu Mureş, studiu,
metodologie şi proiect pilot, finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi derulat de organizaţia
ATU. Coordonator proiect: Berescu Cătălin
2008 – expert pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Buzău, alături de Oana Luca
şi Florentina Iugan, în cadrul echipei coordonate de compania de consultanţă RSK Environment
Londra
2009-2010: Împreună pentru eco-reabilitarea cartierelor de blocuri, proiect de cercetare
desfăşurat
de ATU2002-2012
– Asociaţia
pentru Tranziţia Urbană, cu sprijinul Ambasadei Franţei în România
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2005 - 2007 REAL - ABORDARE INTERDISCIPLINARA PRIVIND CRESTEREA CALITATII
LOCUIRII PRIN REABILITAREA MARILOR ANSAMBLURI DE LOCUIT DIN ROMANIA,
(finantat de CNCSIS – Ministerul Educatiei si Cercetarii) şi derulat în consorţium coordonat de
Universitatea de Arhitectura şi Urbanism „Ion Mincu”, Asociaţia pentru Tranziţia Urbană (ATU),
Academia de Studii Economice (ASE), Universitatea Tehnica de Constructii (UTCB), Instututul de
Cercetare pentru Calitatea Vieţii - ICCV
2005 - coautor la raportul de cercetare privind situatia din Romania pentru studiul Implementing the
Goals and Principles of the Habitat Agenda, adopted in Istanbul in 1996, in the legislation of
the Federal Republic of Germany, Finland, the Netherlands, Romania and Turkey during the
period 1996-2005, o analiza legislativa comparativa pentru investigarea modului in care cerintele
exprimate la Instambul in 1995 in contextul HABITAT II au fost integrate in legislatia statelor care au
semnat acorduri privind Agenda Habitat
2003 – 2004 Studiu si proiect pilot pentru mobilier urban integrat in teritoriul de studiu aferent
retelei majore de circulatie a aglomeratiei urbane Bucuresti (coordonator al sectiunii de strategie
urbana si colaborator la sectiunea de reglementari urbanistice) studiu finantat de Centrul de Proiectare
Urbana al Primariei Municipiului Bucuresti
Iunie 2002 – sept 2002: architect urbanist colaborator pentru elaborarea planselor de analize si de
regulament pentru Plan Urbanistic Zonal – Peninsula, Constanta si pentru Plan Urbanistic Zonal
Parc Tabacarie, Constanta, la DSBA: Dorin Stefan, Birou de arhitectura, Calea Calarasi nr. 165,
sector 3
2000-2001 ca arhitect-urbanist angajat al firmei Arhitext Intelsoft S.R.L.: studii de fundamentare pentru
Plan Urbanistic General Targul Mures; coord. Planului Urbanistic General pentru comuna Ion
Roata (5000 locuitori), Jud. Ialomita;
2000 stagiar la firma de arhitectura GERAU Lyon (Groupe Recherche Architecture Urbanisme) –
coautor la proiect de lotizare pentru un ansamblu de locuinte sociale pentru persoane varstnice in
comuna Lux, Departament Rhone-Alpes
Membru în jurii sau comisii de
evaluare

Din octombrie 2021 – membru in Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primaria
Muncipiului Bucuresti
Aprilie 2021 – membru al juriului - concurs de proiecte culturale – organizat de OAR – taxa de timbru
Iulie 2020 - Membru al juriului – OAR Bucuresti si Habitat for Humanity
https://acasapentruumanitate.oar-bucuresti.ro/rezultate
Ianuarie – aprilie 2017: concurs de proiecte în cadrul Fondului IKEA pentru Mediul Urban, concurs

organizat de Fundația Comunitară București pentru IKEA.

Decembrie 2016 – aprilie 2017: membru al juriului pentru concursul de proiecte URBANIADA, ediția a
doua, concurs organizat de The Institute pentru ING
Ianuarie – aprilie 2017: Cuburile de Aur – competiție la nivel național organizată de OAR – Ordinul
Arhitecților din România
Iulie- August 2016: evaluator în cadrul concursului de microgranturi GENERATOR, organizat de
ARCUB – Centrul de proiecte culturale al Municipiului București și de Fundația Comunitară București
Decembrie 2015 – aprilie 2016: membru al juriului pentru concursul de proiecte URBANIADA, prima
ediție - concurs organizat de The Institute pentru ING
Februarie – mai 2011: Evaluator pentru programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
20017-2013 – proiecte strategice - Direcția pentru cooperare teritorială din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale
Februarie – martie 2013: membru al juriului de concurs – design urban – Sibiel – cultură construită,
concurs organizat de OAR filiala Sibiu-Vâlcea în parteneriat cu Fundația Heritas , Primăria Săliște,
Asociaţia Sibiel 2000
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Curriculum Vitae

Publicaţii

MARIN Veronica Ileana

An uncertain future: prospects for Bucharest’s large housing estates - V Marin, C Berescu,
Z Macri. Journal of Housing and the Built Environment, 1-19, Springer, 2021
Housing Estates in Europe – Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, coautor capitol 8
– Many (still) functional housing estates of Bucharest, p. 167, Springer Open, 2018, ISSN 2365-7588

Making a Difference in Education through Built Environment Education, coautor în
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 2017, 6(1), 301-310.
https://doi.org/10.15366/riejs2017.6.1.017 ISSN: 2254-3139
Cultural Territorial Systems – Landscape and Cultural Heritage as a Key to Sustainable and
Local Development in Eastern Europe – coeditor și autor capitol 17 – Romanian Cultural Territorial
Systems First Experiences, p. 241, Springer Geography – 2016, ISSN 2194-3168
articol A sad story of the protected areas in Bucharest, în volumul EAAE Transactions on
architectural education no 58, Editori: Rodica Crisan, Giovanna Franco, Loughlin Kealy, Stefano F.
Musso, Publicat de EAAE - Kastel van Arenberg 1, B 3001 - Leuven, Belgique – 2012, ISBN: 978-2930301-57-0
articol Planificare şi cercetare pentru dezvoltare urbană durabilă şi competitivă şi respectiv
Urbanism şi Politici Publice în volumul Conferinţei cu titlul Planificare integrată şi cercetare
interdisciplinară pentru dezvoltarea urbană durabilă şi competitivă a Romaniei, editor Alexandru
Ionuţ Petrişor, editura INCD URBAN-INCERC, decembrie 2012, ISBN 978-606-8165-19-6
Capitol 4 Cei care fac oraşul în Ghid de educaţie urbana – teme, resurse, orientări, editor Daniela
Calciu şi Celia Ghyka, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-0-11862-9
co-autor Magic Blocks – Scenarii pentru blocurile din perioada socialistă, alături de Kai Vockler
Ştefan Ghenciulescu, Constantin Goagea, Justin Baroncea, Esenghiul Abdul, Christian Beros, Marko
Sancanin, Ed.Zeppelin, ISBN 978-973-006942-6
articol intitulat: “Mărturie” privind existența unui spaţiu public virtual în care se discută despre şi
pentru Bucureşti publicaţie a proiectului de cercetare ACUM - Artă - comunităţi urbane - mobilizare –
Reinserţia socială a proiectului artistic şi architectural, Editura Universitară “Ion Mincu”, 2009
articol intitulat Mizele programelor publice pentru ameliorarea locuirii în marile ansambluri din
Bucureşti în volumul conferinţei Urban Regeneration, coordonat de profesor Giuseppe Cina, editat
la CSAU – Centrul de Studii Arhitecturale şi Urbane în colaborare cu Universitatea Genova, 2009
GHID privind REGENERAREA URBANĂ – capitol 5: REPERE ÎN REALIZAREA UNUI PROIECT
INTEGRAT DE REGENERARE URBANĂ ÎN ROMÂNIA - 5.1.Tipuri de activităţi; 5.2. Actorii
urbani; 5.3. Etapele realizării unui proiect integrat de regenerare urbană; 5.4. Posibilităţi de
finanţare, Publicatie editata de MDLPL, noiembrie 2007
Homes in Bucharest in Bucharest’ Transition, Columbia University Press, USA, 2007
Apartment building areas as playgrounds – Who plays the game? p. 64 – 72 in REMIX –
fragments of a country, Venice Biennale 2006, 10th International Architecture exhibition, Ed. QGrup, ISBN- 10 973-04537-2
Inhabiting the Outskirts of Bucharest: „old socialist housing estates versus „new” capitalist
suburbia developments, p.121 – 143 in Paths of Urban Transformation, editor Frank Eckardt, Ed.
Peter Lang, Frankfurt, 2005 ISBN 3-631-52211data

semnătura

februarie 2022
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