Curriculum Vitae
Gabriela Monica Botez
Date personale
Educaţie

▪
▪
▪

Naţionalitate: română
Vârsta: 37
Locul şi data naşterii: Bucureşti, 7 aprilie 1981

▪ 2000-2006 - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism
‚Ion Mincu’, Bucureşti, secţia ARHITECTURĂ
medie generală de absolvire 8.40 , proiect de diplomă 8,10
▪ 1996-2000 - Colegiului National ‘Dimitrie Cantemir’ , profil informatica;
diplomă de absolvire [examen de bacalaureat : 8,89]
▪ 1990-1993 - Şcoala de Arte Plastice nr. 6, Bucureşti (activitate extra-scolara)

Activităţi extraşcolare

▪
▪
▪
▪

Concursuri de arhitectură
Concursuri de fotografie, design interior, design de produs
Concursuri de logo
Realizarea unui proiect de restaurare/revitalizare în oraşul Sibiu, în cadrul
‘Universităţii de Vară 2004’, în cadrul evenimentului ‘Sibiu-Capitala Culturală
Europeană 2007’
Drept de semnătură dobândit în 2009, nr . TNA 5680
Atestat de asistent analist programator obţinut la absolvirea liceului ”Dimitrie
Cantemir”

Acreditări

▪
▪

Experienţă

Domeniu activitate: Arhitectură
Nivel profesional: 10 ani
Arhitect – full time
Firma: S.C. Optim Project Management S.R.L. [2015.06 – prezent]
Coordonarea proiectelor. Ofertare. Elaborarea si in intocmirea temelor de
proiectare in paralel cu beneficiarii; Technical due diligence (audit tehnic) pentru
partea de arhitectura, si coordonarea cu celelalte specialitati implicate; Proiecte la
care am fost implicate ca sef de proiect sau proiectant: Industriale, rezidentiale,
birouri, amenajare clinica.
Arhitect – full time
Firma: S.C. Project Expert Association S.R.L. [2014. 04 – 2015.06]
Elaborarea si intocmirea documentatiei tehnice de arhitectura, conforme cu
standardele din Romania, pentru constructii cu functiuni diverse: gradinita, scoalaliceu tehnologic, ambulatoriu, spital, locuinte.
Intocmirea temei de proiectare, a conceptului, discutii cu beneficiarii, coordonarea
tuturor specialitatilor.

Arhitect – full time
Firma: S.C. Alter Ego Concept [2011. 08 – 2014.04]
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.
Determinarea resurselor și obiectivelor proiectului, prin consultarea cu
beneficiarii, in vederea intocmirii temei de proiectare.
Integrarea tuturor elementelor proiectului în desene unificate prin coordonarea cu
alte specialitati.
Monitorizarea coordonarii și verificarea documentelor tehnice ale tuturor
specialitatilor implicate in proiect.
Elaborarea si intocmirea devizelor si antemasuratorilor specifice proiectelor.
Lista lucrari principale:
Complex commercial si birouri, Sd=88.600,00mp, Sc= 20.000 mp, Bucuresti;
Sera de legume + Spatii tehnice anexe, Sd=8.000,00 mp, Gradinari;
Pensiune turistica, Sd=1.500,00 mp, judetul Arges,;
Hipermarket, Sd=15.450,00 mp, Craiova;
Locuinta unifamiliala, Sd=160 mp, judetul Dambovita;
Arhitect – full time
Firma:S.C. CONSOLID S.A.[2010. 02 – 2011.08]
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.
Elaborarea si intocmirea devizelor si antemasuratorilor specifice proiectelor.
Integrarea tuturor elementelor proiectului în desene unificate prin coordonarea cu alte
specialitati.
Lista 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;
Casa de vacanta;
Cadru didactic [2009-2011]
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – colaborator la catedra „Bazele
Proiectării ” – anul 1.
Documentarea si prezentarea materialului didactic specific pentru fiecare tema de
proiectare in parte; Indrumarea studentiolor;
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;
Arhitect – full time
Firma: OPUS Atelier de Arhitectură [2007. 06 - 2010.02]
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.
Lista 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.;
Propunere amenajare piaţă în Mangalia, 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;
Arhitect – colaborator
Muzeul Naţional de Istorie a României [2006. 06 - 2006. 11]
Amenajarea interioară pentru expozţia permanentă şi design de obiect pentru
„Entrance Hall” a MNIR;
Arhitect – full time
Firma: Quatro Design S.R.L. [2005.10 - 2006. 01]
Elaborare şi realizare planşe pentru P.U.Z.-uri şi P.U.D.-uri, documentaţie pentru PUZ
in Centru Istoric al Bucureştiului
Arhitect – colaborator
Firma: A&N Arh Design S.R.L. [2003. 07 - 2003. 09]
Studii de arhitectură pentru locuinţe individuale şi colective
Limbi străine
Cunoştinţe computer
Alte cunostinte,
aptitudini sau observatii
relevante

Data

Engleză – nivel avansat
Germană - începători
Operare:Revit (3 ani experienta), AutoCAD, 3D Studio Max, Adobe Photoshop
CS, Corel Draw 13, 3D Studio Viz, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Fire deschisă, comunicativă, echilibrată, cu un dezvoltat simţ artistic
- Responsabilă, exigentă şi perfecţionistă, mă adaptez uşor şi invăţ repede
- Gandire creativă, inovatoare, foarte bine structurată
- Abilităţi organizatorice, anticipative, de analiză si deducţie

Semnătura

Parafa individuală

