Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Raicu Dana Eleonora
Str. Sold. Ene Modoran, nr.10, Bl. M90, et.2, ap.64, Sector 5, Bucureşti
0726 176 678
danaraicu@gmail.com
Româna
27.05.1983
F

Locul de muncă vizat / Arhitect / Proiectare arhitectură generală, Restaurare şi conservare
Domeniul ocupaţional monumente istorice /situri arheologice;

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

August 2015- prezent
Membru al grupului de lucru Rural
Realizarea unui ghid de proiectare in zona rurala - OAR Romania .
OAR – Grupul de Lucru Rural
Realizarea unui ghid de proiectare arhitectură tradiţională in zona rurala -OAR Romania, ce se
doreste a veni in sprijinul cresterii calitatii constructiilor din mediul rural. (PNDR 2014-2020)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Ianuarie 2016- prezent
Arhitect
Restaurare Biserica de Lemn cu hramul Sf. Nicolae, sat Şirineasa, jud. Vâlcea
Dana Eleonora Raicu BIA
Arhitectură/Restaurare
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Martie 2014 – prezent
Arhitect
Arhitect - proiectare arhitectura fazele DTAC, PT, DE + urmarire santier;
- amenajari interioare/design mobilier fazele PT + DE, urmarire de santier;
Lucrări amenajări interioare, proiectare locuinte individuale, spatii publice, cladiri de birouri.

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

Dana Eleonora Raicu BIA
Arhitectură/Amenajări interioare

Martie 2008 – prezent
Arhitect
Arhitect - proiectare arhitectura fazele DTAC, PT, DE + urmarire santier;
- amenajari interioare/design mobilier fazele PT + DE, urmarire de santier;
Arheodava SRL
Arhitectură/Amenajări interioare

Noiembrie 2006 – Aprilie 2016
Arhitect colaborator
Proiecte de amenajari interioare : propunere generală, proiectare de specialitate, detaliere
proiect, redactare planşe, supraveghere activitate de proiectare, participare la discuţii cu
beneficiarul, atât pe şantier cât şi la birou.
Colaborare Graft Design SRL
Arhitectură/Amenajări interioare

Educaţie şi formare
Perioada

2008-2012

Calificarea / diploma obţinută

Arhitect resaturator – Studii academice postuniversitare - Restaurarea monumentelor, ansamblurilor şi
siturilor istorice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Restaurare imobile si situri istorice, zone urbane istorice, cursuri de legislatie in domeniul
monumentelor istorice, cursuri de documentare / investigare in scopul dobandirii / retragerii calitatii de
monument istoric – cercetare / investigatii, Istoria si Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului,
Patrimoniu vernacular, Relevare monumente – tehnici 2D si 3D, laser scan

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Catedra de studii avansate, Studii
academice postuniversitare Restaurarea monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2002 - 2008
Arhitect
Proiectare arhitectură generală, proiectare şi detaliere mobilier şi amenajări interioare, istorie a artei şi
arhitecturii, cursuri de restaurare şi conservare a monumentelor şi a zonelor istorice protejate, cursuri
de fizica construcţiilor,structuri performante, inginerie structurală şi tehnici de reconstrucţie,
conservare şi reabilitare, cursuri de proiectare asistată pe calculator, cursuri de urbanism, peisagistică
şi amenajarea teritoriului, management urban. Lucrare de licenţă cu tema „ Geneza arhitecturii civile şi
militare în lumina cercetărilor arheologice de pe teritoriul Daciei. Studiu de caz:complex arheologic
Polovragi”. Diplomă de licenţă cu tema : „Restaurare şi conservare sit arheologic Polovragi. Centru de
studii.”
Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură, sectia
Arhitectură.
1998 - 2002
Elevă
Matematică-fizică, lb. Franceză intensiv
Colegiul Liceal „Al. Odobescu” Piteşti

2001
DALF - Dipplôme approfondi de langue francaise, Mathématiques et sciences de la matière.
Atestat scris/vorbit limba franceză, cu specializare în discipline reale (matematica si stiinte ale
materiei).

1990-1998
Elevă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Şcoala generală nr.4, Piteşti

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

Romana

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

Limba franceză
Limba engleză

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

excelent

excelent

excelent

excelent

excelent

avansat

avansat

avansat

avansat

avansat
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Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicativă(colaborarea cu diverse persoane în realizarea poiectelor de arhitectură, participarea la
discuţii de grup cu mai multe echipe, participarea la discuţii arhitect-beneficiar), sociabilă (contact cu
oameni care fac parte din medii diferite), spirit practic.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de lucru in echipă, capacitate de coordonare a unei echipe formate din mai multe
persoane care lucreaza pe acelaşi proiect, capacitate de organizare a mai multor echipe din domenii
diferite ce fac parte din acelaşi proiect multidisciplinar, capacitate de organizare şi supraveghere în
deasfasurare a diferitelor faze ale unui proiect, capacitate de stabilire şi respectare a unor termene
limită optime, atât pentru arhitect cât şi pentru beneficiar, capacitate de sintetizare a elementelor şi
punctelor principale de interes şi capacitate de concentrare pe acestea.

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

Utilizare diverse utilaje şi materiale folosite în activitatea de machetare. Desen tehnic.
Windows XP, Vista, Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Adobe Acrobat Reader/Writer,
programe grafica si cad: Adobe :Photoshop(avansat), Illustrator, ImageReady, InDesign; Corel,
ArcSoft, Autocad (avansat), Arhicad (incepator), Nemetschek (incepator), 3dsMax (avansat), Blender;
cunostinte şi aptitudini dobandite atât în timpul liceului cât şi în timpul facultăţii, parţial prin cursurile de
Cad la care am participat, restul în timpul activităţii extraşcolare desfăşurate pe perioada facultăţii.
Desen liber (atât in timpul şcolii/liceului cât şi în timpul facultăţii), fotografie
Categoria A,B.
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