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INFORMAŢII PERSONALE Corduban Călin Gabriel  
 

  6 Noiembrie, numărul 36, Suceava, 720192, România 

          

 alin_corduban@yahoo.com  

 

 

Sexul M | Data naşterii 06/06/1981 | Naţionalitatea română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
Arhitect diplomat  

 2007 - prezent: Şef lucrări Dr.  Arh.  
Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Iaşi, Catedra URBANISM, Universitatea Tehnică 
"Gheorghe Asachi", Iaşi, http://www.arhitectura.tuiasi.ro/ 

▪ Curs de proiectare de arhitectură, anii I, II, III şi IV. În cadrul cursului se deprind noţiunile de bază 
legate de proiectarea de arhitectură, modul de integrare urbană, concepte şi aptitudini specifice 
meseriei de arhitect.  
▪ Curs Finisaje, partea I 
 
2016 - prezent:  Arhitect licenţiat cu drept de semnătură 
 

Administrator S.C. Ubicuu Architects S.R.L. 
 
Proiectarea, managementul proiectelor de arhitectură. Însărcinat cu pregătirea documentaţiei scrise 
şi desenate pentru proiecte cu complexitate medie. 
 

2015 - 2016:  Arhitect licenţiat cu drept de semnătură  
 S&M Expert Project 

 ▪ Proiectarea, managementul proiectelor de arhitectură. Însărcinat cu pregătirea documentaţiei scrise 
şi desenate pentru proiecte cu complexitate medie şi mare: şcoli, grădiniţe, cămine culturale, 
dispensare, locuinţe individuale şi colective. 
 

 2008 - 2010: Arhitect licenţiat cu drept de semnătură 
 Biroul de arhitectură "Flader" Suceava 

 ▪ Însărcinat cu conceperea,  redactarea şi urmărirea proiectelor de arhitectură,  Manager de proiect în 
pregătirea de informații și desene cu privire la proiectare, caietul de sarcini, materiale, estimare a 
costurilor, precum și echipamente asociate cu construcția de proiecte. În această perioadă, am  
proiectat o serie de locuinţe, complexe turistice şi imobile de locuinţe colective, precum şi clădiri 
industriale. 
 

 2006 - 2008: Arhitect licenţiat stagiar  
 Biroul de arhitectură "Flader" Suceava 

 ▪ Executarea lucrărilor de proiectare, care a inclus desene detaliate și actele juridice pentru proiecte în 
cadrul județului Suceava . 

 Tipul sau sectorul de activitate arhitect 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 
  Arhitect cu drept de semnătură, cadru didactic în învăţământul universitar. 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 Doctor în inginerie civilă  
Titlu obţinut în 2013
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi 

Stagiu de cercetare de 3 luni la Institutul CNR IVALSA, Italia 

Studiul structurilor moderne din lemn, din perspectiva dezvoltării de durată. 

 

Master în "Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor" 
2010-2011 

 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi 

Studiul mijloacelor de reabilitare a clădirilor din perspectivă structurală. 

 

Curs formare psiho pedagogică, modul I şi II 

2008-2009 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi 

 

 Master în "Conservare, restaurare şi reabilitare arhitecturală" 
2006-2007 

 Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Iaşi , Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi 

▪ Studiul mijloacelor de reabilitare a clădirilor din perspectivă arhitecturală şi urbanistică.  

 

 Arhitect diplomat 
2000-2006 

 Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Iaşi , Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi 

 ▪ Cursuri de arhitectură, urbanism, mecanica structurilor, design. 

Limba maternă română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C1  C2  C1  C2  

Franceză B2  B1  B1  B1  B1  

Italiană C1 B2 B2 B2 B1 
  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Competenţe de comunicare în public, de predare. Abilitate de adaptare prin comunicare cu 
persoane cu profile psihologice diferite. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Identificarea rapidă a problemelor , coordonarea unor echipe de proiectare. Managementul 
proiectelor de arhitectură, de la faza analizei contextului urbanistic până la implementare. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Competenţe în coordonarea şi proiectarea proiectelor de arhitectură, competenţe de educare,  
pregătirea, organizarea şi susţinerea unor module de cursuri.  Experienţă de trainer în contexte 
variate: experienţă extinsă la nivel universitar, dar incluzând şi cursuri de educare non-formală sau 
pe educaţia adulţilor. 

Competenţe informatice  ▪ Abilități excelente în utilizarea programelor de proiectare arhitecturală asistată de calculator, cum ar fi 
AutoCAD, atât 2D și modelare 3D, ArchiCAD, programe software, cum ar fi Artlantis, Photoshop 
O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  ▪ Comunicare şi relaţii cu publicul 

Permis de conducere  Categoria permisului de conducere  
▪ B 

Publicaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afilieri 
 

lucrari indexate ISI Web of Knowledge: 
 
[1] Dorina Isopescu, Oana Stănilă, Iulian Astanei şi Călin Corduban (2012) “Analysis of wood 
mechanical properties: Bending, Tensile and Compression”, articol publicat în cadrul „Revista română 
de materiale”, vol. 42, nr.2/2012, 
ISSN 1583-3186,  pg. 204-219, (factor de impact 0,4); 
 
[2] Dorina Isopescu, Călin Corduban, Dan Bădărău (2012) “A study case of eco-buildings for 
wetlands future development”, articol publicat în cadrul „Environmental Engineering and Management 
Journal”,  septembrie 2012, Vol. 11, Nr. 9, Print ISSN: 1582-9596  eISSN: 1843-370, pg.1715-1721, 
(factor de impact 1,004); 
 
[3] Aurora Irina Dumitraşcu, Răzvan Nica, Cristian Ungureanu, Călin Corduban (2013) „A 
Sustainable Approch to Implementing Architectural Patterrns in Public Spaces” articol publicat în 
cadrul „Conference Proceedings, 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 
2013, GeoConference on Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Future”, 16-22 June, 
3013, Albena, Bulgaria, ISBN 978-619-7105-06-3, pg. 541-547- indexata Scopus;  
 
[4] Călin Gabriel Corduban și Andrea Polastri (2013) „The traditional wooden house in Bucovina, a 
model for durability”, articol publicat in Advanced Materials Research Vol. 778 (2013) pp 89-96 © 
(2013) Trans Tech Publications, Elveția 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.778.89, -indexata Scopus 
 
alte 34 de lucrări indexate BDI, incluse în volumele unor conferinţe internaţionale sau naţionale. 
 
Complex turistic Popas Suceviţa. Arhitect responsabil cu design-ul, producţia şi supervizarea 
construcţiei (2008-2010), Policlinică comuna Matca, judeţul Galaţi (2011), Muzeul Răzeşilor Găzari, 
Judeţul Bacău (2011-2014), proiect în urma căruia am fost distins cu titlul de cetăţean de onoare al 
comunei Măgireşti, judeţul Bacău, camin cultural  com. Sageata,  judeţul Buzau (2016), dispensar 
com.Brahasesti, judetul Galati (2016).  
2019 menţiune în cadrul Bienalei de arhitectură, zona Moldova, Must, secţiunea amenajări interioare 
 
 
 
 
Membru OAR, Ordinul arhitecţilor din România, filiala Nord-Est. 


