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INFORMAŢII PERSONALE MOHORA Irina 
 

  

  

 Irina.mohora@student.upt.ro  
 

 

Sexul | Data naşterii  Naţionalitatea

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

FUNCȚIA, LOCUL DE MUNCĂ,  
 

Student doctorand în cadrul IOSUD – Universitatea Politehnica Timișoara, Școala Doctorală de Studii 
Inginerești, domeniul de doctorat  Arhitectură,  sub conducerea științifică a prof.univ.dr.arh. Cristian 
Dumitrescu 

2018 - prezent  Arhitect de interior asociat 
SC RENDERISTIC SRL (www.renderistic.com)  

▪ Antreprenoriat și responsabil relații externe (arhitecți, manageri de proiect, furnizori) 
▪ Management de proiect și management de echipă (4 membri actual) 
▪ Proiectare de arhitectură, design interior și consultanță 

Tipul sau sectorul de activitate : Arhitectură de interior spații comerciale și rezidențiale 

 2016 - prezent  Cadru didactic asociat  
Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Politehnica  Timișoara (www.upt.ro)  

▪ Atelier bazic design, Desen de observație, Compoziție programe, Perspectivă 
▪ Organizare practici și workshop-uri studențești în conexiune cu domeniul arhitecturii 
Tipul sau sectorul de activitate: Mediul academic, seminarii, proiecte, lucrări și practici 
 

 2014 - 2020  Arhitect amenajări interioare   
CD&B Paris, Franța (www.cd&b.fr) – prin PROMOBDECOR SRL, jud. Mures 
▪ Stagiu de formare în cadrul companiei la sediul din Paris, multiple delegații (2014-2016) 
▪ Responsabil comunicare colaboratori externi (arhitecți, manageri de proiect) 
▪ Management de echipă pe plan local (maxim 5 membri)  
▪ Proiectare interior, concept, optimizare spațială, desen tehnic de execuție 
 
Tipul sau sectorul de activitate: Arhitectură și design spații de birouri 
 

iunie-sept.2013  Arhitect stagiar  (Bursă de practică Erasmus) 
AAArchitects, Rotterdam, Olanda (www.aaarchitects.nl) 
▪ Proiectare de arhitectură și interior, desen tehnic de execuție 
▪ Colaborare în echipă multiculturală și multidisciplinară (arhitecți, ingineri, peisagiști) 

Tipul sau sectorul de activitate: Arhitectură clădiri publice și rezidențiale 

2008-2014  Arhitect (șef de promoție 2014)  

Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Politehnica, Timișoara 

▪ Licență și masterat integrat (6 ani) 
▪ Proiectare de arhitectură, Istoria Arhitecturii, Geometrie descriptivă, Reprezentări, Studiul Formei 
▪ Dezvoltare complexă în domeniul arhitecturii și specialităților conexe, fundamentare teoretică 
 

2012-2013  Bursă de studii Erasmus  
Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme (LOCI), Bruxelles, Belgia 

http://www.renderistic.com/
http://www.upt.ro/
http://www.cd&b.fr/
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

▪ Stagiu Erasmus (10 luni) 
▪ Design de produs, proiectare de arhitectură, compoziție urbană, Istoria grădinilor 
▪ Dezvoltarea comunicării în limbile franceză și engleză, multiculturalitate, dezvoltare personală 

 
2004-2008  Desenator tehnic pentru arhitectură și design  

Liceul de Arte Plastice, secția Design Ambiental și Arhitectură, Timișoara 

▪ Geometrie descriptivă, Compoziție, Studiul culorii, Desen liber, Teoria culorii, Istoria artelor 
▪ Deprinderea cunoștințelor esențiale în artele vizuale și desen tehnic 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2  C2  C1  C1  C1  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză C1  B2  B1  B1  B1  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Competenţe de comunicare internațională cu actualii colaboratori, dobândite prin experiența de 
muncă în birouri de proiectare locale și din străinătate; 

▪ Competenţe de comunicare în cadrul echipei de lucru, dobândite în facultate și dezvoltate în 
experiența profesională; 

▪ Dezvoltarea abilităților oratorice în cadrul activității didactice. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Leadership și managementul echipei, competențe dezvoltate progresiv în practica profesională; 
▪ Gestionarea proiectelor în diverse etape pentru îndeplinirea termenului și calității; 
▪ Organizarea activităților didactice cu grupuri numeroase. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Anticiparea unor probleme de calitate și execuție ( fiind responsabilă cu verificarea proiectelor înainte 
de expediere către colaboratorii externi) 

▪ Managementul timpului și situațiilor limită, au fost aptitudini esențiale dezvoltate în domeniul 
arhitecturii ce impune fluctuații semnificative ale volumului de muncă; 

▪ Competențe antreprenoriale dobândite în cadrul companiei în care activez ca și asociat. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent  

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  
 ▪ Bună stăpânire a suitei Microsoft: Word, Powerpoint, Excel 

▪ Programe de specialitate: Autodesk Revit (utilizator experimentat, peste 8 ani), AutoCAD (utilizator 
intermediar, 4 ani), abilități dobândite în facultate și experiența profesională, dezvoltate independent 

▪ Bune cunoștințe a programului de editare a imaginilor, Photoshop, abilitate dezvoltată independent. 

Alte competenţe  ▪ Competențe personale: ambiție, promptitudine, punctualitate, capabilitate de gestionare a situațiilor 
neprevăzute prin adoptarea unor soluții creative; 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

▪ Grafică digitală, design multimedia; 
▪ Competențe manufactură: machetare, design de obiect, pictură, desen (diverse tehnici); 
▪ Interes personal în botanică și sustenabilitate. 

Permis de conducere  B 

Publicaţii – Cursuri  
 
 
 
 

Publicaţii – Articole științifice 
(indexate în baze de date 

internaționale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaţii online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participări la manifestări științifice 
Internaționale 

 
 
 
 
 
 

▪ (2012) Manual de "Stilistică de interior" de prof. dr. arh. Cristian Dumitrescu, responsabilități de 
tehnoredactare computerizată, ISBN 978-973-620-985-7; 

▪ (2016) „Culegere de probleme și aplicații de geometrie descriptivă” de  prof. dr. arh. Cristian 
Dumitrescu, dr. arh. Cristina Povian, dr. arh. Miodrag Popov, dr. arh. Mirela Szitar, dr. arh. Diana 
Giurea, drd. Arh. Irina Mohora, ISBN 978-606-35-0069-5. 

 
▪ (Decembrie 2019)  „Environmental tendencies in modular green installations”, ( A.A. Anghel, I. 

Mohora, A.D. Preda (Hapenciuc), D. Giurea, F.M. Frigura-Ilaisa ), Journal of Green Building, New 
directions in teaching and research, Vol.14, N.14 

▪ (Iunie 2019) „Smart solutions for adaptive workplaces. Architectural and technological applications”,  
Mohora, A.A. Anghel, F.M. Frigura-Ilaisa, Proc. International Conference on Environment and 
Electrical Engineering,  Industrial and Commercial Power Systems Europe (IEEE/CPS 2019), 
Genova, Italy 

▪ (Iunie 2019) „Smart responsive green walls for public transportation areas in Timisoara”,  A.A. Anghel, 
I. Mohora, F.M. Frigura-Ilaisa, D. Giurea, A.D. Preda (Hapenciuc), C. Milincu, Proc. International 
Conference on Environment and Electrical Engineering,  Industrial and Commercial Power Systems 
Europe (IEEE/CPS 2019), Genova, Italy 

▪ (Februarie 2019) „Office building location related to greenery type. Case study of the main business 
districts in Paris.”, I. Mohora, Proc. 6th International Conference on Education and Social Sciences 
(INTCESS 2019), Dubai, United Arab Emirates 

▪ (Februarie 2019) „Importance of biophilic atributes in European coworking spaces”,  I. Mohora, Proc. 
6th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2019), Dubai, United Arab 
Emirates 

▪ (Iunie 2018) „Revitalization proposals for green interior courtyards in the historical centre of Timisoara”,  
I. Mohora, A.A. Anghel, Proc. 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban 
Planning Symposium (WMCAUS 2018), Prague, Czech Republic  

▪ (Iunie 2018) „Urban landscape – Cubic stone streets in historical areas, advantages and 
disadvantages, case study Timisoara versus Rome”,  Mohora, A.A. Anghel, Proc. 3rd World 
Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 
Prague, Czech Republic, IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, Vol. 471 

▪ (Februarie 2018) „Greenery in mineral areas, history and case study of interior courtyards Timisoara”,  
I. Nicolau, I. Mohora, A.A. Anghel, Proc. 5th International Conference on Education and Social 
Sciences (INTCESS 2018), Istanbul, Turkey; 

▪ (Februarie 2018) „Teamwork strategies and methods to improve drawing skills for students (case 
study: Univesity of Architecture and Urbanism, Timișoara, Interior design department)”,  I. Nicolau, I. 
Mohora, A.A. Anghel,  Proc. 5th International Conference on Education and Social Sciences 
(INTCESS 2018), Istanbul, Turkey. 
 

▪ (2017) „Green design in children development”, I. Mohora, C.M. Povian, SGEM Scientific online 
eLibrary (4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Albena, 
Bulgaria) 

▪ (2017) „The Influence of the Curriculum on the professional development of students in the field of 
interior architecture”, Mohora, C.M. Povian, SGEM Scientific online eLibrary (4th International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Albena, Bulgaria) 

▪ (2013) "W" Clădire de birouri și co-working în Bruxelles, Belgia. Proiect de scoală, în echipă, publicat 
pe website-ul facultății LOCI Bruxelles: http://www.archarch.be 

▪ (2011) Studiul casei japoneze "Atelier-K", Tokyo, publicat pe website-ul arhitectului japonez Kensaku  
Tohmoto (www.tohmoto.com) 
 

▪ (Iunie 2019) Prezentare în cadrul conferinței „International Conference on Environment and 
Electrical Engineering” (IEEE) Genova, Italia; 

▪ (Februarie 2019) Prezentări în cadrul conferinței „6th International Conference on Education and 
Social Sciences” (INTCESS), Dubai, Emiratele Arabe Unite; 

▪ (Iunie 2018) Prezentări în cadrul simpozionului „3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, 
Architecture, Urban Planning Symposium” (WMCAUS), Praga, Republica Cehă; 

▪ (August 2017) Prezentări în cadrul conferinței „4th International Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social Sciences and Arts” (SGEM), Albena, Bulgaria. 
 

http://www.tohmoto.com/
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Publicaţii în cataloage naționale 
 
 
 
 
 

Proiecte prin granturi de cercetare 
 
 
 

Organizare workshop-uri și 
practici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariat 
 
 
 

Afilieri 
 

▪ (2012-2011) Catalogul de proiecte al Facultății de Arhitectură, Timișoara, "Student Trends", numărul 
5: Proiect amenajare interior, Proiectare parametrică pavilion expozițional. Editura Politehnica, ISBN 
978-606-554-858-9; 

▪ (2009-2010) Catalogul de proiecte al Facultății de Arhitectură, Timișoara, "Student Trends", numărul 
3: Proiect casa în natură, Studiul Formei, Ecotectură. Editura Politehnica, ISBN 978-606-554-423-9. 
 

▪ (2019-2020) Proiectul „MODGREW” (MOdular GReen Walls) prin grantul național de cercetare 
GNaC2018 ARUT, no. 1347 / 01.02.2019, finanțat de Universitatea Politehnica Timișoara, al cărui 
scop este realizarea unui modul al unui sistem de grădină verticală cu diverse calități de interacțiune 
cu mediul și utilizatorii. 

 
▪ (2019) Participare activă în proiectul de cercetare „Generations@Work”, organizat de dr.ing. 

Sebastian Capotescu în cadrul companiei Green Forest Timișoara; 
▪ (mai 2018) Participare în calitate de co-organizator în workshop-ul „Design pentru amenajarea unei 

piscine și terase a unei case tradițională în stil republican din Santo Domingo”, proiect propus de 
dr.arh.Magaly Caba, profesor invitat din Republica Dominicană și ș.l.dr.arh. Anamaria Andreea Anghel 
din cadrul Facultății de Arhitectură din Timișoara; 

▪ (noiembrie 2018) Coordonare concurs studențesc „Propuneri pentru amenajarea unei zone 
multifuncționale în cadrul spațiului MindsHub”, în colaborare cu MindsHub Timișoara și designer 
Ștefania Țiplea; 

▪ (2018) Coordonare workshop „Propuneri de idei-concept pentru amenajarea zonei de coworking al 
IncubArt Timișoara”, în colaborare cu IncubArt și ș.l.dr.arh. Diana Giurea; 

▪ (2016-2018) Organizare vizite și practici studențești pentru specializarea Mobilier și Amenajări 
Interioare din cadrul Facultății de Arhitectură din Timișoara. 
 

▪ (iulie 2012) Practică studențească arhitectură, "Școala de la Bunești", jud. Argeș, Romania; 
▪ (iulie 2012) Practică studențească, arhitectură, proiect în colaborare cu "Asociația Altitudine": 

"Promovarea și reintroducerea Parcului Național Retezat în traseul turistic". 
 
▪ (din septembrie 2019) Membru al „Societății pentru Ergonomia Mediului de Lucru” – ErgoWork; 
▪ (din iunie 2019) Membru al „Asociației pentru Cercetare  Multidisciplinară din Zona de Vest a 

României; 
▪ (din 2016) Asistent de cercetare în Centrul de cercetare al Facultății de Arhitectură și Urbanism din 

cadrul Universității Politehnica Timișoara; 
▪ (2011-2014) Membru al asociației studențești, „Asociația de la 4” din cadrul facultății de Arhitectură și 

Urbanism din Timișoara. 


