Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume şi Prenume:

Ivanovici Andreea-Livia

Adresă:

Bucureşti, România

Naţionalitate:

Română

Data naşterii:

25 februarie 1986

Educaţie şi formare
2005 – 2011
Diploma obţinută:

Arhitect proiectant
Proiect de diplomă: « Dezvoltare urbană mixtă în zona Uzinei Electrice Filaret »
coord. prof. arh. Dorin Ștefan, co-tutelă asist. arh. Dan Dinoiu
Dizertație: « Spații acostate / Spații de acostare »

Insituţie învăţământ: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu», Bucureşti
Facultatea de Arhitectură, specializarea arhitectură
Anii IV-VI – atelier prof. arh. Dorin Ștefan (asist. arh. Dan Dinoiu, Ștefan Firimiță)
Anii II-III – atelier prof. arh. Dana Chirvai (asist. arh. Doru Badiu)
2008 – 2014
Calificare:

Am participat la numeroase workshopuri de arhitectură; cele mai importante:
1. Osthang Summer School «Building Together», Darmstadt, Germania (2014)
2. INDESEM–Losing Ground, workshop organizat de Facultatea de Arhitectură
din cadrul TU Delft, Delft, Olanda (2011)
3. Workshopul româno-spaniol de restaurare, organizat de UAUIM împreună
cu Politecnico de Madrid, Suceava, România (2008)

2001 – 2005
Diplomă obţinută:

Bacalaureat, atestat analist programator

Insituţie învăţământ: Colegiul Naţional «Cantemir-Vodă», Bucureşti,
specializarea matematică–informatică, intensiv informatică.

Aptitudini digitale și programe cunoscute
Programe de proiectare:

Autocad (avansat), 3ds Max (mediu), SketchUp (mediu),
Pepakura 3D model (avansat)
Programe de grafică:
Adobe Photoshop (avansat), CorelDraw (mediu), Adobe Ilustrator (mediu)
Programe de editare, DTP: InDesign (avansat), Quark Express (avansat)
Alte programe:
MsOffice, Dreamwaver (web design, HTML), C++ (programare), SQL
(programare baze de date Oracle)

Experiență profesională
Perioada:

2017 – prezent

Angajator:

A57 Magma Design - arhitect fondator

Responsabilități:

1. Arhitectură de interior pentru proiecte rezidențiale, consiliere de arhitectura,
Colaborări proiecte de arhitectură rezidențială, office și de retail
2. Comunicare de arhitectură, parteneriate între arhitecți și mediul de business,
co-fondator #reCONSTRUIM, comunicator #novembARH

Perioada:

2015 – 2016 (1 an)

Angajator:

Asociația pentru Tranziția Urbană – membru activ în asociație

Responsabilități:

designer și co-manager de proiecte culturale, membru în asociație

Perioada:

2013 – 2015 (2,5 ani)

Angajator:

FindArch – fondator atelier de arhitectură și cercetare urbană

Responsabilităţi:

concept, proiectat şi realizare instalaţii urbane temporare

Perioada:

2010 (3 luni), 2009 (5 luni)

Angajator:

StudioBASAR, Bucureşti – student arhitect colaborator / practică

Responsabilităţi:

Concursul de soluții «Modernizarea și reabilitarea zonei centrale a Municipiului
Câmpina, Bulevardul Carol I»;
Colaborator la volumului de cercetare «Evacuarea Fantomei / Evicting the
Ghost» – cartea a câştigat premiul Anualei OAR Bucureşti 2011 la secţiunea
Carte de Arhitectură.
Colaborator la realizarea proiectului de arhitectură câștigător la concursul pentru
amenajarea Pavilionului României la cea de 53-a ediţie a Bienalei de Artă de
la Veneţia.

Perioada:

2006 – prezent (12 ani)

Angajator:

Fundaţia Arhitext design

Funcţia:

Redactor revista Arhitext (2006 – prezent)
coordonator a 15 numere tematice
Manager de proiecte culturale Fundația Arhitext (2011 – 2016)
7 ani de experiență ca manager și coordonator de proiecte culturale (2 ediții ale
Trienalei, festivaluri, expoziții, conferințe, consursuri, școli de vară, ateliere) și
editoriale în domeniul arhitecturii, atât locale cât și naționale și internaționale
Coordonator modul tematic Drifting la Trienala East Centric 2016, ed. 2
(2015 – 2016)
Curator expoziții de arhitectură
Responsabil PR şi comunicare (2014 – 2016)
Coordonator voluntari (2014 – 2016)

Aptitudini şi competenţe profesionale
Perseverență
Comunicativitate
Seriozitate
Atitudine pro-activă

Perfecționism
Abilități de lucru în echipă
Abilități foarte bune de comunicare

Spirit practic
Atenție la detalii
Abilități manageriale

Determinare de a performa și de a inova
Personalitate empatică, capabilă să îi motiveze pe ceilalți
și să dezamorseze cu ușurință conflictele.
Punctualitate

