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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume CIOCĂNEA MARILENA DOINA
Adresă(e)

Telefon(oane) Mobil:
Fax(uri)

E-mail(uri) cidomari@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii Bucureşti

Sex Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti -Facultatea de Arhitectura

Experienţa profesională

Perioada 01.10. 2008 -2014
Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar POZ 46

Activităţi şi responsabilităţi principale Actvitate de indrumare universitară şi studiu în domeniul urbanismului şi arhitecturii
Catedra de Sinteze de arhitectura – proiectare urbanism an 3 ,4, 5;

proiectare arhitectura an 4,
Catedra de proiectare de arhitectura  an 1
Facultatea de drept si administratie publica –specializarae administratie publica , CURS -an 3 –
Îndrumare prediplome şi diplome la specialitatea Urbanism
Secretar comisii Prediplome şi Diplome
Elaborare documente –proiectare si cercetare urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectura – proiectare complexa

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „SPIRU HARET” –Bucuresti – Facultatea de Arhitectura- strada  Ion Ghica nr 13.  sector 3
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ACTIVITATE DIDACTICA UNIVERSITARA – Proiectare Arhitectura, Urbanism,administrţie publică

Perioada 01.10. 2006-2008
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar POZ 80

Activităţi şi responsabilităţi principale Actvitate de indrumare universitara si studiu in domeniul urbanismului si arhitectura
Catedra de proiectare de arhitectura  an 1 si 2
Catedra de Sinteze de arhitectura –urbanism an 5
Elaborare documente –proiectare si cercetare urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectura – proiectare complexa

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „SPIRU HARET” –Bucuresti – Facultatea de Arhitectura- strada  Ion Ghica nr 13.  sector 3
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica universitara – Proiectare Arhitectura,

Perioada 1995 -2007
Funcţia sau postul ocupat arhitect proiectant, sef proiect , sef atelier urbanism, sef sectie urbanism , director adjunct, director;

Activităţi şi responsabilităţi principale Manageriat,Coordonare,Proiectare,Cercetare in domeniul urbanismului in municipiul Bucuresti si zona Metropolitana si alte
zone , amenajarea  teritoriului, circulatie,mediu,legislatie(PUD-uri,PUZ-uri,PUG-uri,PATZ,PATJ,) Planificare urbana si
Metropolitana, Programe si proiecte de urbanism cu finantare externa – Studii de urbanism,
Participari la comisii de avizare proiecte urbanism in cadrul PMB, Activitati Administrative de conducere, Elaborare
documente –avize de consultanta urbanism, amenajarea teritoriului, circulatie, alte activitati;

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Proiectare Urbana- CGMB- PMB; Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti- CGMB- PMB Strada
Academiei nr 3-5 sector 3 Bucuresti
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare/Proiectare/Cercetare - Urbanism urban şi metropolitan / Amenajarea Teritoriului / Planificare Urbană / Strategie
urbanî / Administraţie publică

Perioada 1992-1995
Funcţia sau postul ocupat Arhitect proiectant, sef proiect

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare arhitectura şi urbanism, coordonare,şantier
Numele şi adresa angajatorului SC PREDA SRL; SC MACONZ SA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare/Arhitectura, Amenajari interioare,Urbanism ( documentaţii PUD, studii de fezabilitate) Urmărire şantier construcţii
civile,industriale

Perioada 1986-1990
Funcţia sau postul ocupat Detaşare la obiectivul Casa Republici, Arhitectura , colaborator

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare, coordonare, şantier
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Proiectare „Proiect Carpaţi” Strada Ştirbei Vodă , sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare/Arhitectura, Amenajari interioare, Urmarire şantier –„Casa Republicii”
Perioada 1976-1986 ;1990-1992

Funcţia sau postul ocupat Proiectare,arhitect cond.
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare / Arhitectura

Numele şi adresa angajatorului ISPCAIA –Bucureşti B-dul Expoziţiei nr 1 sector 1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare arhitectura, coordonare, urmarire şantier

Educaţie şi formare
Perioada 2014

Calificarea / diploma obţinută Doctor in urbanism- Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Arhitectura, urbanism, metode de cercetare, tehnici de reprezentare,  arta fotografiei, teorii ale mondenitatii,  estetica Şi teoria
reprezentĂrii, teoria spaŢiului Şi filozofia locuirii;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Şcoala doctorală- SITT- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion MINCU”-Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Internaţională

Perioada 2013

Calificarea / diploma obţinută Specializare-expert

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Programul Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)”Curs de formare experţi  SUERD

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

“Catedra internaţională onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – SUERD”,Iniţiativă a Grupului de Acţiune
„Dezvoltare Integrată: Dunăre-Marea Neagră”, Partener Asociat:Academia Română, Coordonator: Fundaţia EUROLINK-
Casa Europei, martie 2013

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de
formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Internaţională

2012

Certificat de  competenta lingvistică (ECL) –engleza

Limba engleză

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Filologie ,University of Pécs- Foreign Language Centre

Internaţională

Perioada 2007- 2012 an VI  Scoala doctorală
Calificarea / diploma obţinută Doctorand

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Arhitectura, urbanism, metode de cercetare, tehnici de reprezentare,  arta fotografiei, teorii ale mondenitatii,  estetica şi teoria
reprezentarii, teoria spaţiului şi filozofia locuirii;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Şcoala doctorală- SITT- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion MINCU”-Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Internaţională
Perioada 2007- 2008

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
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Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Modul postuniversitar-pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Universitaea „ Spiru Haret” –Bucureşti , Facultatea de Drept –Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţionala
Perioada 2004-2006

Calificarea / diploma obţinută Master in administratie publica-Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Legislaţie, drept, politici de dezvoltare, administraţie  practicate în  spaţiul public european

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative –Bucuresti MASTER – „SPAŢIUL PUBLIC EUROPEAN” -

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Internaţională
Perioada 1995-1997

Calificarea / diploma obţinută Specializare post universitară Ecotehnie Urbană -Bucureşti, Bursa Specializare Postuniversitară –MADRID  SPANIA –
Politica ambientala şi ecologie urbana n EUROPA

Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Ecotehnie Urbana ,Politica ambientala europeană, Dezvoltare Durabilă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Universitatea  „UNESCO-COUSTEAU” de Ecologie şi Managementul Mediului –Şcoala Postuniversitară de Ecologie şi
Dezvoltare Durabilă Universitatea -Bucuresti  şi Univesitatea Complutense MADRID -SPANIA

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Internaţională
Perioada 1995-1997

Calificarea / diploma obţinută Master urbanism, -studii aprofundate-Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Forma urbană , arhitectura, oraş,teritoriu,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Institutul de Arhitectură şi Urbanism „ ION MINCU „ Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţională
Perioada 1991-1994

Calificarea / diploma obţinută Arhitect licenţiat -Diploma
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Arhitectura si Urbanism

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Institutul de arhitectură şi urbanism „ Ion Mincu „ Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţională
Perioada 1973-1976

Calificarea / diploma obţinută Diploma –arhitect conductor
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Arhitectură şi urbanism

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Institutul de arhitectura si urbanism „ Ion  Mincu” Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţională
Perioada 1971-1972

Calificarea / diploma obţinută Tehnician arhitect
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Arhitectură şi urbanism

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Scoala tehnica de arhitectura şi construcţii Bucureşti (STACO)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţională
Perioada 1966-1970

Calificarea / diploma obţinută Diploma Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite
Cultura generală-profil real

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare

Liceul teoretic nr 42 Bucureşti ( azi Liceul Miguel Cervantes de Saavedra)

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Naţională

Aptitudini şi competenţe
personale
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză, spaniolă
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba ENGLEZĂ B2 B2 B2 B2 B2
Limba FRANCEZĂ B2 B2 B2 B2 B2
Limba SPANIOLĂ B1 B1 B1 B1 B1

Competenţe şi abilităţi sociale Diverse colaborări în domeniul arhitecturii, urbanismului, amenajarea teritoriului, ecologie, scenografie, teatru,
Elaborare, coordonare, şef proiect, documentatţe de  urbanism ( PUD-uri,PUZ-uri,PUG,) şi arhitectură  în colaborare cu firma
SC Civica Proiect srl şi alte firme
Colaborare în echipe de scenografie –piese de teatru

Competenţe şi aptitudini organizatorice Lector univesitar, asistent universitar,Secretar de comisii de prediploma şi diplomă, Funcţii de conducere- Director, director
adjunct, şef secţie, şef atelier, şef proiect;
Activităţi sportive diverse-tenis, voley, fitness, înnot, schi, patinaj, turism montan, turism extern –
Realizarea bugetelor şi planificarea profesională;
Organizare  expoziţii, activităţi în aer liber, agricultură, horticultură,

Competenţe şi aptitudini tehnice Diverse diplome în domeniul IT prin cursuri de formare ; Abilităţi de utilizare computer, ploter, imprimante, prgrame IT,
conducere auto. Abilitate în utilizarea aparatelor  de filmare, fotografiere, etc

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Diverse diplome în domeniul IT prin cursuri de formare, -ACAD, CORELDRAW, ARHICAD,

Competenţe şi aptitudini artistice Cursuri de scenografie în cadrul Şcolii Populare de arta (2ani) 1979
Două expozitii presonale de pictură în cadrul ISPCAIA 1981
Colaborare grafica coperţi discuri,cărţi, afişe teatru, pliante teatru, pliante turism,
Grafică până 1989
Grafica felicitari, mărţisoare
Cursuri de balet în timpul şcolii generale, dans modern la Casa de Cultura a studenţilor înainte de 1989
Activităţi culturale –scenografie,grafică,teatru,cinematografie,
Realizare expoziţii cu tematică
Sport

Alte competenţe şi aptitudini Design vestimentar, pictură

Permis(e) de conducere Permis de conducere auto –categoria B

Informaţii suplimentare Participări la Congrese de arhitectura şi integrare europeană ( Copenhaga - 1991 Berlin –2002, Toulouse-2004, Viena -
2005), Conferinţe, Simpozioane în ţară şi străinatate, de arhitectura, Urbanism si Amenajarea teritoriului, Ecotehnie,
probleme sociale ( Viena- 2001 Tallin- 2000,Goettingen-2004);
Simpozion internaţional –Protectia Mediului « ECO »– Bucureşti  1998;
Membra a diverselor organizaţii interne şi internaţionale –OAR;UFAR;UIFA; BPW.;APUR
Colaborări profesionale  de arhitectura şi urbanism cu diverse firme în domeniu ;

Anexe
LISTA DE LUCRARI
COORDONARE PROIECTE
COLABORATOR PROIECTE
ORGANIZARE ŞI PARTICIPARE LA ACŢIUNI DE PROMOVARE A PROIECTELOR DE DEZVOLTARE URBANĂ ALE MUNICIPALITATII -BUCUREŞTENE
ŞEF PROIECT
Proiecte de arhitectura
Proiecte de urbanism
AUTOR  IN COLABORARE
CERCETARE  DOCTORAT
PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE ŞI EVENIMENTE
ARTICOLE

Lect dr. arh. Ciocanea Marilena Doina


