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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RUBNICU ALIN 
Adresă(e) Str. Moara de Vânt, nr. 26C, cod poştal 700377, Iaşi, România 

Telefon(oane)  +40722271764   

Pagina web www.arhigraph.com 

E-mail(uri) alin.rubnicu@arhigraph.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 08.09.1974 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

 2001- 2020, arhitect, sef lucrari in cadrul Departamentului de Urbanism al Facultății de Arhitectură 
„G.M.Cantacuzino”, Iaşi. 
 

 2003 – 2020, arhitect, manager al societații comerciale s.c. ARHIGRAPH s.r.l. – firma ce are ca 
domeniu de activitate – Proiectare de arhitectură, urbanism şi amenajarari interioare. 

 1999 – 2003, arhitect in cadrul biroului propriu de arhitectură – persoană fizică autorizată. 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2002 – 2012, studii doctorale în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, absolvent cu diplomă de 
„doctor în inginerie civilă”. 
1992 – 1998, absolvent cu diplomă de licență al Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, din 
cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi. 
1988 – 1992, absolvent cu diplomă de bacalaureat al Liceului Internat „C. Negruzzi”, secția de 
matematică – fizică. 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) : Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  C2 
Utilizator  

experimentat 
B2 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator  
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba Franceza  B2 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent A2 
Utilizator  
elementar A2 

Utilizator  
elementar A2 

Utilizator  
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - o bună capacitate de comunicare, dobândita prin experiență directă in relația cu studenții din 
cadrul facultății şi cu clienții in activitatea profesională din cadrul firmei proprii; 

- capacitate de lucru intr-o echipă pluridisciplinară, dobândită in relația profesională cu 
colaboratorii de diferite specialitați implicați in activitatea de proiectare. 

  

The picture can't be displayed.
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experiență bună a manageriatului de proiect şi al echipei, dobândită in contextul activitații 
profesionale curente; 

- spirit organizatoric şi experiență logistică, dobândită in relația cu colaboratorii şi executații 
implicați in realizarea proiectelor de arhitectură şi urbanism şi edificarea lor pe şantier; 

- leadership obținut in relatia cu angajații si colaboratorii in calitate de şef de proiect şi in relație cu 
studenții ; 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- cunoşținte avansate de lucru cu aplicațiile specifice proiectării asistate de calculator (Autocad, 
ArchiCAD, Microstation); 

- cunoşținte avansate de rendering arhitectural (Artlantis, Lumion, Microstation); 
- cunoşținte bune de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, (Word, Excel si PowerPoint); 
- cunoşținte de bază in programe de prelucrare grafică (PhotoShop,PhotoStudio). 

  

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- bun organizator/manager, buna gestionare a situatiilor conflictuale; 
- in prezent sunt sef de an la anul 4 fiind responsabil de 46 de studenti 
- indrumator de lucrari de diploma si licenta la anul 6 

 
  

  

Permis(e) de conducere - Permis de conducere – categoria A, B din 1991. 
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Informaţii suplimentare - Apartenența la organizații profesionale : Membru al Ordinului Arhitecților din Romania, Membru al 
Registrului Urbaniştilor din Romania; 

  -      Carte de specialitate – capitol publicat în editura din ţară, recunoscută CNCS: 
- (Rubnicu A.)(2013). ” Concept de locuinţă modernă cu independenţă energetică bazată pe 
surse neconvenţionale de energie ” Publicat în carte de specialitate - SPAŢIUL 
ARHITECTURAL, SPAŢIUL URBAN, 2013 ,18 pagini, ISBN 978-606-638-064-5. 

  -     Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale: 
- (Rubnicu A.) (2012). ” Usage of unconventional energy sources against reducing impact on 
environment (case study)” Publicat în Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secția Construcţii. 
Arhitectură, Tomul LVIII(LXII), Fasc.3 , 2012 , ISSN 1224-3884.; 
- (Rubnicu A.) (2012). ”Advancement of Knowledge and Use of Solar Energy” Publicat în 
Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secția Construcţii. Arhitectură, Tomul LVIII(LXII), Fasc.1 , 
2012, pag. 189 – 196 , ISSN 1224-3884. 
- (2012). ”Intelligent Systems in Architecture Façade Systems” Publicat în Buletinul Institutului 
Politehnic din Iasi, Secția Construcţii. Arhitectură, Tomul LVIII(LXII), Fasc.2 , 2012, pag. 165 – 
174 , ISSN 1224-3884.; 
- (Rubnicu A.) (2013). ” Solutions for creating the main elements wich condition the energy 
consumption -  exterior windows - roof ”  Publicat în Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, 
Secția Construcţii. Arhitectură, Tomul LIX(LXIII), Fasc.1 , 2013 , ISSN 1224-3884. 
- (Rubnicu A.) (2013). ” Solutions for creating the main elements wich condition the energy 
consumption -  walls-brindings ”  Publicat în Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secția 
Construcţii. Arhitectură, Tomul LIX(LXIII), Fasc.2 , 2013 , ISSN 1224-3884. 

  -     Articole publicate în reviste neindexată în baze de date: 
- (Rubnicu A.) (2010). ” Cartier de locuinţe - Moara de Vânt – Iaşi ” Publicat în Revista REPERE, 
anul II, nr.2, martie 2010 , ISSN 2067-3922. 
- (Rubnicu A.) (2010). ” Sediu de firma, Iaşi, Str. Iarmaroc ” Publicat în Revista REPERE, anul II, 
nr.2, martie 2010 , ISSN 2067-3922. 
- (Rubnicu A.) (2012). ” Integrarea problemelor energetice în conceperea şi proiectarea clădirilor 
” Publicat în Revista REPERE, anul IV, nr.12, noiembrie 2012 , ISSN 2067-3922. 

  -     Articol publicat în volumul unei manifestări ştiinţifice neindexate în baze de date internationale (BDI): 
- (Rubnicu A.) (2013). ” The integrative concept of active energetic efficency in buildings” 
Publicat în Volumul III, 13th International Scientific Conference VSU 2013, Sofia, Bulgaria , 2012 
, ISSN 1314-071X. 

  -    Articol publicat în volumul unei manifestări ştiinţifice neindexate în baze de date: 
- (Rubnicu A.) (2012). ”Materiale inteligente in arhitectura” Lucrare publicată în volumul 
Simpozionului național Creații Universitare 2012, Cercetari ştiinţifice interdiscliplinare în 
Ingineria Civilă,  08 iunie 2012 Iaşi, ISSN 2247-4161, ISSN-L 2247-4161. 

  -    Lucrare prezentată la simpozion seminar expoziţie de arhitectură artă: 
- (Rubnicu A.) (2011). ”Reintroducerea elementelor naturale în textura urbană” Conferinţă 
susţinută în cadrul Forumului Regional în Construcţii CONSTRUCT WEEK, Sesiunea 2, 7 aprilie 
2011, Iaşi. 
- (Rubnicu A.) (2013). ”Spaţiile publice urbane valorificabile prin amenajări peisagistice”  
Conferinţă susţinută în cadrul Mesei Rotunde cu tema Spaţiul public – criterii de calitate ale 
amenajărilor peisagistice , 12 iunie 2013, Iaşi. 

  -     Creaţie artistica prezentată la manifestare recunoscuta în ţara: 
- (Rubnicu A.) (2011). ”Concurs naţional de idei pentru - Construire cartier nou – Moara de Vânt, 
Iaşi”  organizat de Primăria Municipiului Iaşi, participare şi cîştigarea Locului I , 2011, Iaşi. 
- (Rubnicu A.) „Creații universitare 2012”, al V-lea Simpozion Național – „Materiale inteligente in 
arhitectura”. 

- Participari la sesiuni ştiințifice, simpozioane, mese rotunde organizate in U.T.I.: 
- Masa rotunda – Dezvoltarea urbana si aspecte sociale – Organizatori: Centrul Cultural 
Francez, Asociatia pentru Tranzitie Urbana , Iasi,  nov.2005; 
- Masa rotunda – seminar: Orasul istoric in transformare – Organizatori: Fundatia Pro 
Patrimoniu, Facultatea de Arhitectura G.M. Cantacuzino, Iasi, 2005; 
- Speaker la Conferinta de Urbanism – Iaşi, 07.04.2011, cu tema : Reintroducerea elementelor 
naturale in textura urbana. 

 
 


