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Curriculum vitae  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informații personale  

Nume / Prenume CRISAN Rodica Manon  

Nume purtat anterior TURICU 

Telefon 

E-mail rodica.crisan@uauim.ro 
  

Naționalitate  
  

Data nașterii 
  

Calificare    Dr. arhitect 

Poziția actuală  Profesor universitar / Conducător de doctorat 
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București (UAUIM) 
Departamentul de Științe Tehnice 
www.uauim.ro 

    

Experiență profesională  
  

Perioada din 2020 

Funcția sau postul ocupat Membru în Consiliul Director al Comitetului Național Român ICOMOS. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activități de decizie, deliberare și organizare  

Numele şi adresa angajatorului Comitetului Naţional Român ICOMOS, str. Academiei 18-20, 010014 București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asociație profesională pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural 

  

Perioada din 2020 

Funcția sau postul ocupat Membru în Senatul universitar și în Comisia pentru reglementări interne a Senatului. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activități de decizie, deliberare și control la nivelul universității, conform atribuțiilor 
Senatului universitar stabilite prin Legea educației naționale nr. 1/2011 și Carta universitară.  
Atribuții de reglementare internă cu caracter general, în cadrul Comisiei pentru 
reglementări a Senatului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, str. Academiei 18-20, 010014 
București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

http://www.uauim.ro/
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Perioada din 2016 

Funcția sau postul ocupat Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare (CNATDCU) – Comisia de Arhitectura și Urbanism 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Evaluare teze de doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 
(CNATDCU), str. General Berthelot 28-30, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

Perioada 2016-2020 

Funcția sau postul ocupat Prorector pentru management operațional academic 
Membru în Senatul universitar / Membru în Consiliul Departamentului / Membru în 
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate organizatorică și administrativă. Concepție, monitorizare și optimizare a 
operațiunilor aferente misiunii de educare și formare. 
Administrație academică la diferite niveluri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

Perioada 2008 - 2012  

Funcția sau postul ocupat Prorector pentru probleme de învățământ 
Membru în Senatul universitar / Membru în Consiliul Departamentului. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate organizatorică și administrativă. Coordonare și optimizare a activității didactice 
din cadrul universității. Concepţie curiculară. Controlul calității educației. 
Administrație academică la diferite niveluri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

Perioada 2002 - 2008 

Funcția sau postul ocupat Şef Catedră Ştiinţe Tehnice 
Membru în Senatul universitar. Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Arhitectură. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate organizatorică și administrativă. Coordonare și optimizare a activității didactice 
în domeniul tehnologiei arhitecturale. Conducerea unui colectiv de cca 30 cadre didactice.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

Perioada 2005 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar și conducător de doctorat. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate didactică şi metodică specifică postului ocupat.  
Activitate de cercetare.  
Indrumare doctorate: 21 de teze îndrumate; 13 teze finalizate.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

Perioada 1990 - 2005 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar. Lector universitar. Conferenţiar universitar.  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate didactică şi metodică specifică postului ocupat.  
Activitate de cercetare.  
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invățământ superior 

  

Perioada 1980 - 1990 

Funcția sau postul ocupat Arhitect proiectant 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborare proiecte și studii în domeniul locuirii şi locuinţelor de masă. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Proiectare pentru Constructii Tipizate (IPCT), str. Tudor Arghezi 21, București, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare și cercetare 

  

Educație și formare  
  

Perioada 1993 - 1998 

Calificarea / diploma obținută Doctor în Arhitectură 

Principalele subiecte studiate / 
competențele acoperite 

Titlul tezei de doctorat: Reabilitarea fondului locativ urban vechi. O metodă integrativă de 
evaluare. Cercetarea doctorală a contribuit la dezvoltarea cunoașterii privind ’arhitectura 
minoră’ și posibilitatea valorificării ei contemporane ca ’resursă reutilizabilă’ și mărturie a 
identității culturale locale / Competențe de cercetare. Cunoștințe aprofundate privind 
teoria și practica reabilitării în lume, locuirea tradițională bucureșteană și utilizarea 
conceptului de ‘performanță’ în evaluarea calității locuințelor istorice. 

Numele și tipul instituției 
furnizoare de educație și formare 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București, România. 

Bursă de studii în Italia, 1994 (program Tempus), la Politecnico di Torino și Universitatea 
Federico II din Napoli. 

  

Perioada 1974 - 1980 

Calificarea / diploma obținută Arhitect (nivel Master) 

Numele și tipul instituției 
furnizoare de educație și formare 

Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București, România.  

  

Distincții și premii  
  

2013 Diploma Aniversară conferită de Senatul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu  
cu ocazia sărbătoririi a 120 de ani de învățământ românesc de arhitectură, ”pentru 
atașamentul și rezultatele obținute în Școala de Arhitectură”, iunie 2013 

2013 Diploma Bene Merenti conferită de Senatul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion 
Mincu pentru ”contribuția adusă la dezvoltarea învățământului de arhitectură”, iunie 2013 

2004 Ordinul “Meritul Cultural” categoria I Arhitectură, conferit de Preşedintele Republicii 
România 

2001 Diploma Europa Nostra / IBI pentru proiectul de restaurare a Coloanei Fără Sfârşit (în 
colectiv UAP; autor studiu preliminar) 

2000 Diploma de excelenţă conferită de Ministerul Cuturii, Inspectoratul pentru Cultură Gorj, 
România pentru proiectul de restaurare a Coloanei Fără Sfârşit (în colectiv UAP; autor 
studiu preliminar) 

1998 Medalia Bienalei de Arhitectură a UAR pentru studiul Delimitarea zonelor protejate 
construite din Municipiul Bucureşti (în colectiv UAUIM; co-autor secțiune). 

1986 Menţiune în cadrul Premiilor Uniunii Arhitecţilor pentru studiul Modele tradiţionale de 
locuire urbană colectivă (co-autor). 

1983 Două premii la concursuri internaţionale de arhitectură (în colectiv). 
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Afilieri la organizații 
profesionale 

 

  

2008 International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Romania 

2003 Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico (CICOP) 

1997 Centrul pentru ocrotirea monumentelor istorice ‘Romania Nostra’ 

1991 Uniunea Internaţională a Femeilor Arhitecte (UIFA) 

1980 Uniunea Arhitecţilor din România (UAR); membru în colegiul director 1995-1997. 
  

Activitate în comitete 
științifice și editoriale 

 

  

 Membru în numeroase comitete științifice și comitete de organizare ale unor manifestări 
științifice naționale și internaționale. 

Membru în mai multe colective editoriale ale volumelor unor reuniuni naționale și 
internaționale.  

Membru în comitetul editorial internațional al revistei Periodica Polytechnica Architecture, 
Budapesta, Ungaria (din 2014). Membru în colegiul de redacţie al revistei Transsylvania 
Nostra, Cluj Napoca (din 2008). 

  

Activitate didactică  
  

(v. Anexa) Cursuri universitare în domeniul reabilitării clădirilor istorice și tehnologiei arhitecturale.  

Autor al primului curs în domeniul reabilitării clădirilor introdus la UAUIM în 1994-1995. 

Prelegeri la diverse programe de studii postuniversitare și de formare continuă din țară, în 
domeniul reabilitării clădirilor, tehnicilor constructive tradiţionale, patologiei construcţiilor 
istorice şi tehnologiilor de restaurare. Prelegeri ca profesor-invitat la mai multe universități 
din Italia, în domeniul patrimoniului construit istoric.  

Membru în jurii și comisii de evaluare pentru proiecte, disertații și teze de doctorat, la 
UAUIM și la universități din străinătate (Italia, Spania). 

Conducător de doctorat la UAUIM din 2005. 

Membru in Collegio dei Docenti per il Dottorato di ricerca in Recupero Edilizio ed Ambientale 
coordonat de prof. Gabriella Caterina, la Universitatea Federico II din Napoli, Italia (2006-
2009) 

  

Cercetare și proiectare  
  

(v. Anexa) Cercetare dedicată în principal arhitecturii istorice minore și locuirii urbane tradiționale din 
România, materialelor și tehnicilor de construcție tradiționale, degradării construcțiilor 
istorice (cu accent particular asupra umidității patologice a zidăriilor vechi), precum și 
teoriei reabilitării construcțiilor istorice. 

Participare (ca autor, co-autor și colaborator) la cca 55 studii și proiecte de cercetare privind 
calitatea locuirii, eficiența energetică a clădirilor, reabilitarea clădirilor și zonelor istorice, 
restaurarea monumentelor istorice, parte din ele premiate. 

Participare la 2 proiecte internaționale și la mai multe aplicații pentru proiecte 
internaționale. 

Participare (ca autor, co-autor și colaborator) la cca 60 proiecte pentru clădiri de locuit și 
proiecte de restaurare a unor construcții istorice.  

Participare la peste 50 de manifestări științifice (congrese, simpozioane, workshop-uri), 
majoritatea internaționale; peste 25 de comunicări științifice prezentate.  

Contribuții la organizarea a peste 25 de evenimente științifice naționale și internaționale, ca 
membru în comitete științifice, comitete de organizare, review-er, moderator, raportor. 
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Publicații  
  

(v. Anexa) 6 volume ca unic autor  

1 volum traducere din limba engleză 

Peste 30 de articole în volume colective, din care cca 2/3 internaționale  

Peste 25 articole în periodice naționale de specialitate 

Co-editor la 5 volume ale unor reuniuni științifice internaționale.  

Editor și coordonator la 7 volume colective și publicații academice de informare/promovare.  
  

Concursuri de arhitectură  
  

(v. Anexa) Participări (în colectiv) la 6 concursuri internaționale de arhitectură, dintre care 2 premiate. 
  

  

Competențe lingvistice  
  

Limba maternă Româna 

Limbi străine  

Autoevaluare  Ințelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversație Discurs oral Exprimare în scris 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 
experimentat 

Franceză  C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 
experimentat 

Italiană  C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

 (*) Conform Common European Framework of Reference for Languages 

  

  

Competențe  
și abilități sociale 

Abilități de comunicare, bazate pe calități native și experiența acumulată ca profesor, șef 
de catedră și prorector. Raporturi foarte bune cu colegii. 

Abilitate de a lucra eficient atât independent cât și ca parte a unei echipe, prin experiența 
acumulată lucrând în diverse colective - de cercetare, proiectare, didactice, de conducere, 
editoriale etc.  

Capacitate de integrare în medii multiculturale, bazată pe experiența ocazionată de 
cooperarea academică internațională, participarea la congrese, simpozioane și workshop-
uri internaționale, prelegeri susținute la universități din străinătate, participare la proiecte 
și aplicații pentru proiecte internaționale de mare anvergură. 

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice și manageriale. Capacitate de inovare, optimizare și eficientizare.  

Experiență în funcții de conducere (șef de catedră timp de 6 ani; prorector timp de 8 ani). 

Bună cunoaștere a învățământului de arhitectură european contemporan, a 
reglementărilor europene și a legislației naționale în domeniul educației.  

Competențe în concepția curriculară.  

Experiență de coordonare a unor programe de studii.  

Experiență în organizarea unor manifestări științifice naționale și internaționale. 
  

  

  

Mai 2022  

 Prof. dr. arh. Rodica Crișan 

 

 


