Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Nume / Prenume purtate anterior
E-mails
Naţionalitate

BERZA, Victoria-Marinela
VASILACHE, Victoria-Marinela
berzavima@yahoo.com; berzavima@hotmail.com
Română

Loc de muncă Universitatea „Spiru Haret” - Facultatea de Arhitectură, București
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din februarie 2009 până în prezent;
Prezent: Conferenţiar universitar Doctor architect; Iniţial: Lector universitar Doctor arhitect;
Titular disciplină „Structură și compoziție urbană” / anul IV;
Titular Proiect de specialitate - urbanism / anul III;
Îndrumare urbanism / pre-diplome și diplome.
Octombrie 2008 - Februarie 2009;
Doctor arhitect - cadru didactic asociat;
Cursuri disciplina „Structură și compoziție urbană” / anul IV;
Coordonator Proiect de specialitate - urbanism / anul III;
Noiembrie 2006 - Februarie 2009;
Director;

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare activitate de proiectare / urbanism și arhitectură, îndrumarea și coordonarea
profesională a angajaților; consultanță și proiectare / urbanism și arhitectură; reprezentarea firmei.

Numele şi adresa angajatorului

S.C. „URBARH’T 111” S.R.L. (Birou de Arhitectură, Urbanism și Art-design); Bucureşti, România;

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
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Consultanță și proiectare de arhitectură și urbanism.
Noiembrie 2006 - Decembrie 2007;
Membră în Echipa Proiectului UE-METREX: ”INTEREG IIIC – PolyMETREXplus RINA 18
(Representative Interregional Networking Activities-18)” – „North-South Interface: SPATIAL VISION
(Athens, Thessaloniki, Sofia, Bucharest, Warsaw, Vilnius, Helsinki)”;
Întocmirea și susținerea rapoartelor de lucru intermediare / orașul-capitală București; autoare capitole
„Bucharest: CITY”, „Bucharest: CITY-REGION”, ”Bucharest: TRANSNATIONAL” conținute în Raportul
Final al Proiectului „Interreg IIIC – PolyMETREXplus RINA N-S Interface”.
City of Helsinki – City Planning Department - Strategic Urban Planning Division
Planificare spațială strategică la macroscară.
Iulie 2003 - Noiembrie 2006;
Director;

Victoria - Marinela BERZA

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Management instituțional; planificare-execuție buget CPUMB / buget activitate de planificare-cercetare
urbană a PMB; coordonare activitate planificare strategică urbană și teritorială pentru mun. București;
întocmire caiete de sarcini, urmărire licitații, coordonare generală tehnică studii și proiecte de urbanism
finantate din bugetul PMB; coordonare și control activitate de proiectare de urbanism și planificare
teritorială în CPUMB; îndrumare, coordonare profesională, formare permanentă a angajaților CPUMB;
reprezentarea instituției în relații cu: angajații, colaboratorii, relații interdepartamentale / PMB,
interinstituționale / CGMB, relații interinstituționale guvernamentale și internaționale, ș.a.
Centrul de Planificare Urbană și Metropolitană București (CPUMB) al CGMB, București,
Planificare strategică urbană și teritorială; management administrație publică.
Ianuarie 2000 - Iulie 2003;
Director;
Management instituție și organizație; planificare și execuție buget; modernizarea și reorganizarea
instituției în acord cu nevoile de dezvoltare a orașului-capitală București (Statut, Regulament de
Organizare și Funcționare, Organigrama, denumirea instituției); informatizarea CPU, conectarea
instituției la Internet și Intranet-ul PMB; planificare și execuție buget; coordonare activitate planificare
strategică urbană; întocmire caiete de sarcini, urmărire licitații, coordonare generală tehnică a studiilor
și proiectelor de urbanism finantate din buget PMB / a angajaților CPU; reprezentare instituție în relații
cu angajați, colaboratori, interdepartamentale în PMB, interinstituționale în CGMB, în relațiile
interinstituționale guvernamentale, în relații cu persoane juridice și fizice; „invitat permanent” în
Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Primăriei Municipiului București; ș.a.
Centrul de Proiectare Urbană (CPU) al CGMB, București; București, România;
Planificare strategică urbană; management administrație publică.
August 1992 - Ianuarie 2000;
Arhitect proiectant, urbanist, șef de proiect studii de urbanism și amenajarea teritoriului.
Elaborare proiecte de urbanism și amenajarea teritoriului; coordonare echipe de proiect; coordonare
generală a echipei studiului “Planificarea Dezvoltării Spațiale în Zona Metropolitană a Municipiului
București” (1993-1994); inițiatoare și coordonatoare a Grupului Interdisciplinar pentru Dezvoltare și
Planificare Strategică Urbană a Municipiului București pentru elaborarea studiului: ”Direcții, sensuri și
intensități de dezvoltare a Municipiului București” (1995-1998).
Centrul de Proiectare Urbană (CPU) al CGMB, București; București, România;
Proiectare urbană și planificarea spațiului urban, metropolitan, regional.
Mai 1998 - Decembrie 1999;

Funcţia sau postul ocupat

Expert independent - Membră a Grupului de Experți al Proiectului Comisiei Europene ”INTEREG IIC –
E.S.D.P. (European Spatial Development Perspective)” – ”VISION PLANET”;

Activităţi şi responsabilităţi principale

Participare la întâlnirile de lucru în țările implicate în proiect; întocmirea și prezentarea rapoartelor de
analiză intermediară în etapele proiectului; formularea punctului de vedere personal inclus în Raportul
Final către Comisia Europeană.

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
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Prof. Dr. Peter Treuner, Universitatea din Stuttgart, Germania; Comisia Europeană, Bruxelles.
Planificare spațială strategică la macroscară.
Mai 1990 - Iulie 1992;
Arhitect proiectant / arhitectură și urbanism; șef de proiect / studii de urbanism.
Proiectare de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului; coordonarea unor echipe de proiect.
Institutul „Proiect-București” - Secția 1 „Urbanism”; București, România;
Cercetare, proiectare, expertiză şi consulting în arhitectură, urbanism, amenajarea teritoriului.
Septembrie 1985 - Aprilie 1990;
șef de atelier, şef proiect lucrări de arhitectură şi urbanism, proiectant de specialitate lucrări de
arhitectură şi urbanism.

Victoria - Marinela BERZA

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

Management atelier de proiectare / CPJ Călărași; șef de atelier; șef de proiect; planificare şi control
activitate generală şi buget atelier de proiectare; îndrumarea, coordonarea şi controlul angajaţilor;
îndrumarea, coordonarea şi controlul proiectelor atelierului; proiectare de specialitate în arhitectură şi
sistematizare, studii de fezabilitate, asistență tehnică de șantier; realizare machete de studiu și
machete de prezentare pentru investiții de arhitectură și sistematizare; membră în Comitetul de
Organizare a Simpozionului “Interferențe între Arhitectura Urbană și Rurală din Câmpia Română”
(1986); membră a colectivului de autori al sintezei naționale “Studiu de Arhitectură Tradițională
Românească” / elaborarea Volumului 1 (1988): „Locuințe cu puține nivele realizate prin tehnici și
resurse tradiționale” și elaborarea Volumului 2 (1989): “Caracteristici ale Așezărilor Umane din
Actualul Teritoriu Românesc” - coordonate de către arh. Călin Hoinărescu, de la Institutul de
Proiectare Județean Prahova, Ploiești (colectiv național în care am asigurat coordonarea generală și
șefia de proiect pentru Județul Călărași).
Centrul de Proiectare Județean (C.P.J.) Călărași; municipiul Călăraşi, județul Călăraşi.
Arhitectură și arhitectură de interior, sistematizare, amenajarea teritoriului.
Septembrie 1982 - Septembrie 1985;
Arhitect stagiar.
Verificarea documentațiilor de arhitectură, sistematizare și amenajarea teritoriului; întocmirea de
rapoarte tehnice în domeniul arhitecturii și al sistematizării urbane și teritoriale, al protecției
monumentelor de arhitectură; redactare acorduri unice, avize de sistematizare și autorizații de
construire / desființare a construcțiilor; inspecție în construcții și sistematizare; șef de proiect și autor:
“Programe de acțiune pentru conservarea și valorificarea Patrimoniului Cultural și Natural al Județului
Călărași” (1983); membră Comisia Tehnică de Arhitectură și Sistematizare a Județului Călărași.
Consiliul Județean Călărași - Direcția de Arhitectură și Sistematizare; Călăraşi, județul Călăraşi.
Administratie publică.

Educaţie şi formare
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
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
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
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Martie 2010 - iunie 2010;
Certificat de absolvire
Certificare pentru profesia didactică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar.
Universitatea „Spiru Haret” - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Programul de Studii Psihopedagogice - Nivelul II, București, România.
Nivel ISCED=5
Octombrie 2009 - Februarie 2010
Certificat de absolvire
Certificare pentru profesia didactică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar obligatoriu.
Universitatea „Spiru Haret” - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Programul de Studii Psihopedagogice - Nivelul I, București, România.
Nivel ISCED=5

Aprilie - Septembrie 2007
Titlul de diploma de Doctor în geografie (urbană)
Teza de doctorat:
„Riscul geo-ecologic și dinamica urbană în spațiul bucureștean”;
Universitatea din Bucureşti; România.
Nivel ISCED=6

Victoria - Marinela BERZA

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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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

Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Septembrie 2005 – Iulie 2006
Diplomă de absolvire
Programul de studii postuniversitare: „Managementul Administrației Publice” - secțiunea: „Guvernare
Modernă și Dezvoltare Locală”; specializare postuniversitară în management public;
Institutul Național de Administrație (al Ministerului Administrației și Internelor) - Centrul Regional de
Formare Continuă București, împreună cu Academia de Științe Economice din București;
Nivel ISCED=5

Octombrie 2005
Certificat de participare
Stagiul internațional de formare profesională postuniversitară „Planification urbaine en France.”
Le Ministère des Transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer (la Mission des Affaires
internationales de la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (MTETM DGUHT – MAI), France, Ministère des Affaires Etrangères (MAE) - Direction de la Gouvernance Bureau Développement et Coopération Technique, France, L’Agence française pour le
développement international des entreprises (UBIFRANCE).
Aprilie 2004
Certificat CODATU
Curs internațional: ”Topics of Concern to Transport Professionals in Transition Economies and
Developing Countries”;
Organizația mondială CODATU (Cooperation for the Continuing Development of Urban and Suburban
Transportation) - CODATU Training Programme: Course C1 2004 (CODATU –TPC1-04) - Congresul
Mondial „CODATU XI”, la București, România;
Ianuarie - Mai 1997
diplomă specializare postuniversitară în „Locuire și management urban”;
bursă de specializare postuniversitară prin Programul „MATRA” al Guvernului Olandei;
lucrarea de diplomă „Strategic planning approach – Case Study : The Capital City of Bucharest,
Romania”
Management în urbanism;
Institute for Housing and Urban Development Studies (I.H.S.) Roterdam, Olanda și Universitatea
Erasmus, Rotterdam, Olanda;
Nivel ISCED=5

Iunie 1996
Certificat de absolvire.
Management în arhitectură;
Harding University - Centre for International Business, U.S.A. (Cursul în limba engleză
”Management in Architecture: Building a Successful Business”, București, România (cu
sprijinul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București și Uniunea Arhitecților din România);
Septembrie 1992 – Iulie 1994 / iulie 1995
Diplomă Specializare postuniversitară: Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Proiectare și planificare spațială în Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” - Școala de Înalte Studii Postuniversitare de Urbanism și
Restaurarea Monumentelor, specializarea Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
Bucureşti, România;
Nivel ISCED=5

Victoria - Marinela BERZA

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1975 - 1982
Arhitect; Diplomă universitară în arhitectură şi sistematizare; MSc în arhitectură şi sistematizare.
Proiectare de arhitectură; domeniile: arhitectură, sistematizare urbană și teritorială, restaurare, design.
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti, România;
Nivel ISCED=5

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

Română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba Franceză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Abilitate de a lucra şi coabita împreună cu alte persoane, în medii multiculturale, în situaţii în care
comunicarea şi munca în echipă sunt elemente esenţiale – experimentată şi probată prin activitatea
managerială desfășurată în diferite poziții publice, cu diferite nivele de responsabilitate; în cadrul
echipelor internaționale, interdisciplinare sau interdepartamentale în cadrul cărora am desfășurat
felurite tipuri de activități profesionale sau administrative; în activitatea de coordonare a echipelor
complexe de elaborare a proiectelor și studiilor de arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului; în
cadrul birourilor particulare de arhitectură și urbanism cu care am colaborat; în cadrul propriului birou
de arhitectură, urbanism și art-design SC ”URBARH’T 111 SRL”; în stagiile de pregătire studenţeşti
sau post-universitare, din ţară și străinătate; cu ocazia unor evenimente profesionale – sesiuni
științifice, ateliere de lucru, mese rotunde, conferințe și congrese.
Capacitate de coordonare a oamenilor (cu diferite nivele de pregătire profesională şi diferite
temperamente), de cooperare şi negociere, de analiză şi sistematizare a problemelor de interes public
sau privat, de administrare şi planificare a activităţilor şi bugetelor publice, de gestiune și planificare
strategică a dezvoltării urbane și teritoriale în spațiul bucureștean – experimentate şi probate timp de
peste douăzeci și cinci de ani în calitate de: şef proiect de arhitectură, şef proiect de urbanism, şef de
proiect complex; coordonator al unor echipe interdisciplinare și interdepartamentale; manager general
al unei instituții publice la nivelul administrației generale a municipiului București; manager al unui birou
privat de arhitectură şi urbanism; coordonatoare a unor echipe complexe de proiectanţi sau cercetători
științifici; îndrumătoare a unor echipe studenţeşti în activitatea de practică profesională din instituția pe
care am coordonat-o; coordonatoare echipe de profesioniști voluntari pentru participarea la concursuri
de arhitectură şi urbanism, ş.a.
Utilizarea echipamentelor de birotică (fax, imprimantă, plotter, scanner) și a echipamentelor audiovideo, etc.; abilități lucru manual: realizare machete, panouri publicitare, obiecte design vestimentar.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizarea programelor de calculator pentru editare texte și texte de carte, grafică şi arhitectură: Office,
AutoCad, Corel, PhotoShop, ș.a.;

Competenţe şi aptitudini artistice

Participant la emisiuni de radio și televiziune (peste 25) cu teme din domeniul urbanismului și
planificării urbane; Speaker sau chairman la peste 15 conferințe sau congrese internaționale, din țară
și strainătate; Creație literară; Pictură în diferite tehnici.
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Victoria - Marinela BERZA

Alte competenţe şi aptitudini

Hobbies: film; lectură; meditație; muzică preclasică, muzică rock; arte marțiale; turism cultural;
dialog intercultural; gnosa.
Alte trăsături ale personalităţii proprii: accentuat simţ al valorilor culturale şi etice; generozitate;
atitudine generală pozitivă; tenacitate şi perseverenţă; bună comunicare cu diferite categorii de vârstă
și categorii sociale; empatie;
Stare bună de sănătate; capacitate de regenerare rapidă (fizic și psihic);
Nefumătoare (fostă fumătoare).

Informaţii suplimentare Referințele pot fi furnizate la cerere.
Anexe Lista lucrărilor științifice.

Conf. Univ. Dr. Arh. Victoria-Marinela BERZA
Septembrie 2011
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Victoria - Marinela BERZA

