
    

 

Anexa A.3.3.b. CV cadre didactice 

      Curriculum Vitae * 
 

INFORMAŢII PERSONALE  Șerbănoiu Bogdan Vasile 
 

  

 Str. Ovidiu, 4A, Iași, CP 700676, România 

 -     0728202030        
 bogdan.serbanoiu@tuiasi.ro  

-   

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) -   

Sexul M | Data naşterii 01/01/1981 | Naţionalitatea română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

Tipul sau sectorul de activitate Arhitectură 

LOCUL DE MUNCA  
POZIŢIA 

 

Facultatea de Arhitectură “GM. Cantacuzino “Iasi 
Șef Lucrări 

2016-prezent Arhitect proiectant şi administrator de Societate Comerciala cu Răspundere 
Limitată 
S.C. Bogdan Serbanoiu & Asociatii., Iasi,Grigore T. Popa, Nr. 12 

▪ Coordonarea colectivului de proiectare arhitectura, inginerie civila si instalatii 

Tipul sau sectorul de activitate Arhitectură 
2011-prezent Sef Lucrari, domeniu arhitectura. 

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Bd. D. Mangeron nr.67, Iaşi 700050, Romania 

▪ Predarea cursurilor de Geometrie descriptive, Perspectiva si Eficienta economica. 
▪ activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator, pentru specialitatile : geometrie 

descriptiva si perspectiva, eficienta economica. 
▪ indrumare de proiecte pentru specialitatea: proiectare; 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 
2008 - 2011 Preparator 

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Bd. D. Mangeron nr.67, Iaşi 700050, Romania 

▪ colaborare permanenta cu titularul cursului; 
▪ activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator, pentru specialitatile : geometrie 

descriptiva si perspectiva. 
▪ indrumare de proiecte pentru specialitatea: proiectare; 
▪ executare de cercetari stiintifice; 
▪ monitorizarea activitatii de informare bibliografica si formare aplicativa a studentilor; 
▪ activitati de evaluare a performantelor prin note sau calificative; 
 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 
2007-2016 Arhitect proiectant şi administrator de Societate Comerciala cu Răspundere 

Limitată 
S.C. Artinstal Production S.R.L., Iasi,Bd. Independentei, Nr. 11, Bl. D1, Sc. B 

▪ Coordonarea colectivului de proiectare arhitectura, inginerie civila si instalatii 



    

 

Tipul sau sectorul de activitate Arhitectură 

Tipul sau sectorul de activitate Arhitectură 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

2006-2009 Arhitect proiectant stagiar 
S.C. 3D Arhigrup SRL ,Iasi, Sos. PACURARI 92 Iasi, Cod Postal: 700547 
 
▪ Studii de soluție 
▪ Intocmire de planse si memorii pentru proiecte specialitatea arhitectura 
▪ Consultanta si asistenta tehnica. 
▪ Supraveghere lucrari pe santier.  

 

2005-2006 Arhitect proiectant stagiar 
S.C. Papi Proiect SRL ,Iasi, B-dul Tutora, Nr. 4, IASI, Cod Postal: 700160 
 
▪ Studii de soluție 
▪ Intocmire de planse si memorii pentru proiecte specialitatea arhitectura 
▪ Consultanta si asistenta tehnica. 
▪ Supraveghere lucrari pe santier.  

 

2005-2008  Doctor in inginerie civila  

Facultatea de Construcţii, Institutul Politehnic Iaşi 

▪ Principalele materii studiate : Materiale  şi Tehnologia Construcţiilor 
▪ Titlul tezei: Solutii optime pentru anvelopa constructiilor de locuinte 

2002-2008  Inginer diplomat constructor (media 9,90 la examenul de diplomă)  

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, d. D. Mangeron nr.67, Iaşi 700050, Romania 

▪ Specializarea: Construcţii Civile Industriale şi Agricole 
1999-2005  Arhitect diplomat (media 9,30 la examenul de diplomă)  

Facultatea de arhitectura “G.M. Cantacuzino “ din Iasi, d. D. Mangeron nr.67, Iaşi 700050, Romania 

▪ Proiectare de arhitectura 
1995-1999  Diploma de bacalaureat (media 8,30 la examenul de diplomă)  

Colegiul National  din Iasi 

▪ Limba si literature romana 
▪ Matematica 
▪ Istorie 
▪ Limba engleza 
▪ Fizica 

1992-1995  Diploma de gimnaziu  

Scoala gimnazială “Ion Ghica”  din Iasi 

▪ Limba si literature romana 
▪ Matematica 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

ENGLEZĂ C2 C2  C2  C1  B2  
  

FRANCEZĂ A2  A2  A2  A2 A2  
 .  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


    

 

 

 

 

 

 
INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
ANEXE   

 

 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Din anul 2006 gestionez ca administrator o Societate cu Raspundere Limitata, ce are drept obiect de 
activitate „proiectare în construcții, consultanță în construcții, evaluări imobiliare, expertiză tehnică și 
judiciară, audit energetic, asisatență tehnică pentru construcții”; 

 
 
 
 
 

   Competenţe de comunicare 

 
 
 

 
 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Calitatea de asistent universitar presupune aptitudini de comunicare, esentiale, chiar determinante in 
activitatea unui dascal; 
▪ Disciplinile pe care le prezint studentilor „Geometria descriptiva”, „Perspectiva” si „Proiectare de 

arhitectura”, pledeaza pentru organizare judicioasa a activitatii si prioritizarea deciziilor, munca in 
echipa,  de altfel o caracteristica determinanta a activitatii din constructii. 
▪ Activitatea de cercetare, componenta esentiala a unui cadru didactic universitar, presupune munca 

in echipa, echipa fiind formata numai din cadre didactice. 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
experimentat  

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat Utilizator elementar Utilizator 

independent 

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

 Scrieţi denumirea certificatului. 
 ▪ Utilizarea cu uşurinţă a calculatorului, pentru tehnoredactare şi desen- Word, Excel, Autocad, 

Arhicad, Artlantis, Corel, Photoshop,  precum şi a unor programe specializate de calcul a structurii, a 
parametrilor energetici, pentru programarea execuţiei construcţţilor, pentru elaborarea 
documentaţiilor economice. 

Alte competenţe  - 

Permis de conducere  B 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Citări 
Cursuri 

Certificări 

▪ 6 Cărți publicate , una ca prim –autor. 
▪ 20  lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate 
▪ Peste 300 de proiecte pentru diferite constructii; 
▪ Participări la doua contracte de cercetare în cadrul universității “Gh. Asachi” –Iași 
▪ Organizator al concursului studențesc “Mobilier metamorfic” –Ed. 2019 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

