CURRICULUM VITAE
1. Nume: PU CA
2. Prenume: CRISTIAN
3. Data i locul na terii: 28.05.1979 - ORADEA
4. Adresa: STR. SIMION STEFAN, NR.11, APT. 1, ORADEA, JUD. BIHOR
5. Telefon: 0744.599.345
6. Studii:
Institu ia

Perioada: de la (luna, anul)
pân la (luna, anul)
Grade sau diplome ob inute
(specializarea ob inut )

Liceul Baptist Emanuel
Oradea
09.1993 – 06.1997

Facultatea de Arhitectura si
Urbanism Cluj-Napoca
10.1998 – 06.2004

Facultatea de Istorie si
Filosofie Cluj-Napoca
10.2004 – 06.2006

Diploma de bacalaureat

Diploma de arhitect

Specialist restaurare

7. Titlul tiin ific: Doctor în :8. Experien a profesional :
08.2004 – 09.2007

Transilvania General Import – Export Oradea
proiectare de arhitectura si urbanism
Arhitect stagiar, arhitect cu drept de semnatura
Proiectare de arhitectura si urbanism, sef proiect – coordonare proiecte pe specialitati,
urmarire de santier
05.2005 - prezent
Fundatia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judetul Bihor
Responsabil tehnic
Arhitect cu drept de semnatura
Supraveghere santiere pe cladiri monument, intocmire documentatii de arhitectura
09.2007 – 02.2009
S.C. NOVARTIS S.R.L. Oradea
Proiectare de arhitectura, urbanism si restaurarea monumentelor
Administrator, arhitect cu drept de semnatura, administrator
Proiectare de arhitectura, urbanism, restaurare monumente istorice, sef proiect –
coordonare proiecte pe specialitati
02.2009 - prezent
Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectura si Constructii
Indrumare atelierul de proiectare al anului I de studii
preparator
Activitate didactica, indrumator proiectare de arhitectura

9. Locul de munc actual i func ia: Universitatea Oradea, facultatea de Arhitectura si
Constructii – catedra arhitectura – Preparator Universitar;
10 . Vechime la locul de munc actual: 5 ani
11. Brevete de inven ii: 12. Lucr ri publicate (nr.total): 8
12.1 Lucr ri stiintifice relevante pentru specializarea: Arhitectura, Restaurare
Proiecte:
. - Denumire proiect: Reparatii capitale la cladirea Palatului Copiilor si Elevilor
Oradea, str. Muzeului, nr. 2, Oradea
- Durata: aug 2008-oct 2008
- Sarcini: Coordonarea si conducerea proiectului tehnic privind interventiile de
reabilitare a instalatiilor sanitare si electrice ale cladirii, elaborarea si coordonarea proiectelor
de arhitectura si rezistenta privind consolidarea hidrofuga a cladirii, precum si elaborarea
proiectului de arhitectura privind reabilitarea fatadelor cladirii

nr. 1

- Denumire proiect: Reabilitare fa ade hotel Transilvania, Oradea, str. Teatrului,

- Durata: oct 2005 – mai 2006
- Sarcini: relevare, reconstituire i propunere de reabilitare a fa adelor hotelului
Transilvania. Propunerea unei solu ii cromatice, precum i avizarea proiectului atât în cadrul
Comisiei Monumentelor cât i în cadrul Administra iei locale
- Denumire proiect: Reabilitare fa ade hotel Astoria, Oradea, str. Teatrului, nr. 2
- Durata: mar. 2006 – aug. 2007
- Sarcini: relevare, reconstituire i propunere de reabilitare a fa adelor hotelului
Transilvania. Propunerea unei solu ii cromatice, precum i avizarea proiectului atât în cadrul
Comisiei Monumentelor cât i în cadrul Administra iei locale
- Denumire proiect: Reabilitare i reamenajare interioar imobil str. Libert ii nr.
14, Oradea
- Durata: mai. 2006 – aug. 2007
- Sarcini: relevare, reconstituire i propunere de reabilitare a fa adelor imobilului.
Propunerea unei solu ii cromatice, precum i avizarea proiectului atât în cadrul Comisiei
Monumentelor cât i în cadrul Administra iei locale.Recompartimentare i refunc ionalizare
interioar a cl dirii.
- Denumire proiect: Reabilitare fa ada principal vila Darvas – LaRoche, Oradea,
str. Iosif Vulcan, nr. 11
- Durata: februarie 2004 – aprilie 2004
- Sarcini: relevare fa ada
- Denumire proiect: Elaborare PUD, proiectare i coordonare activitate în cadrul
Atelierului de Proiectare al S.C. SelinaInvest S.R.L. Oradea
- Durata: sep. 2007 – iun. 2008
- Sarcini: coordonarea atelierului de proiectare
elaborarea PUD cartierul Luceaf rul Oradea
avizarea documenta iilor tehnice necesare autoriz rii de contruire
recompartiment ri interioare la blocul nr. 4 din ansamblul reziden ial Luceaf rul
12.2. Activitate Publicistica:
- Denumire proiect: „ORADEA 1900”, autor Rodica Hârc , 2007
- Participare:
studiul Arhivelor statului în vederea public rii unor imagini ale proiectelor originale a
monumentelor de arhitectur Art-Nouveau din Oradea
fotografierea i inventarierea cl dirilor monument din perioada Art-Nouveau din
Oradea
- Denumire proiect: „Tehnici i tehnologii pentru mileniul III”, Sesiune de
comunic ri tiin ifice, organizator: Universitatea din Oradea, 2007
- Participare:
prezentarea studiului de caz: Reabilitarea hotelului Transilvania
- Denumire proiect: „Heredibus 2006”, Sesiune de comunic ri tiin ifice,
organizator: Prim ria Mun. Oradea
- Participare:
prezentarea studiului de caz: Reabilitarea hotelului Astoria
- Denumire proiect: „Heredibus 2005”, Sesiune de comunic ri tiin ifice,
organizator: Prim ria Mun. Oradea
- Participare:

prezentarea urmatoarelor studii de caz:
Amfiteatru în aer liber – Bastionul Ciunt al Cet ii Oradea,
Reabilitare Grota Ro ie, Cetatea Oradea, Corp J
Amenajare Muzeul Supliciului, Cetatea Oradea, Corp A
- Denumire proiect: „Monumentul eroilor L z reni”, Conferin
www.contrastonline.ro – 2008, 16 Aug.
- Participare:
prezentarea monumentului eroilor comunei L z reni

de pres , 2008,

- Denumire proiect: „Expozi ie de proiecte”, Expozi ia proiectelor anului I de
studii din cadrul Facult ii de Arhitectur Oradea
- Participare:
prezentarea i coordonarea expozi iei proiectelor reprezentative ale anului I de studii
din cadrul Facult ii de Arhitectur Oradea
- Denumire proiect: „Monumentul Meridianul Zero”, Conferin de pres
- Participare:
prezentarea monumentului Meridianul Zero în incinta Cet ii Oradea
- Denumire proiect: Anuarul Heredibus, nr. I-II, 2005/2006, „Astoria, de la
relatari la realitati”, pag.98 Conferin de pres
- Prezentare studiu de caz „Reabilitare hotel Astoria”
- Denumire proiect: Cetatea Oradea – Revista de patrimoniu si turism, Anul I, nr.
1, 2006
- Descrieri ale cladirilor monument de pe teritoriul orasului Oradea
- Denumire proiect: Cetatea Oradea – Revista de patrimoniu si turism, Anul II, nr.
2, 2007, „32 de ani si o singura urma in Cetatea Oradea”, pag. 23 – 30
- Prezentarea unor urme arhitecturale din timpul dominatiei turcesti (1660 - 1692) din
Cetatea Oradea
13. Membru al asocia iilor profesionale:
OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania)
RSRR (Registrul Specialistilor in Restaurare din Romania)
14. Limbi straine cunoscute:

Englez
Italian
Maghiar

Scris
B
FB
B

Nivel (FB/B/S)
Citit
FB
FB
S

Vorbit-conversa ie
FB
FB
B

15. Alte competen e: 16. Specializ ri i calific ri:
- 2006 – Specialist in reabilitarea patrimoniului construit
- 2007 - Strategii de gestiune a monumentelor si oraselor istorice, Primaria Municipiului Oradea Fundatia Asynton
- 2009 – prezent – Doctorant la Universitatea de Arhitectura „Ion Mincu”, Bucuresti, specializarea
Restaurare
17. Experien a acumulat în alte programe na ionale/interna ionale:
Programul/Proiectul
Func ia
-Conferinta Heredibus
participant
-Curs de specializare Fundatia Synton
cursant

Perioada:
2005 - 2006
2007

“Strategii de gestiune a monumentelor si oraselor
istorice” (organizator Primaria Oradea)
- Universitatea din Oradea, Facultatea de
Arhitectura si Constructii - tema “Tehnologii pentru
mileniu trei”

participant

2009

18. Alte men iuni (premii,distinctii ,etc):
19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare:
-------------------------------------------------------------Declar pe propria r spundere c datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data complet rii:
02.2013

Semn tura

