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Informaţii personale
Nume / Prenume Romulus Giura

Adresă(e) Bagelstr. 120, 40479 Duesseldorf, Germania
Telefon(oane) 00 49 (0) 211 930 77447

Fax(uri)
E-mail(uri) romgiu@gmx.net

Naţionalitate(-tăţi) Germană

Data naşterii 24.04.1974

Sex masculin

Locul de muncă Agn Niederberghaus&Partner, Duesseldorf

Responsabilitatea deţinută Architect, şef de proiect

Experienţa profesională 09/07-04/12
Biroul de Arhitectură „pbr-Planungsbüro Rohling AG“, Osnabrück
angajat, şef de proiect
05/12-  în prezent
Biroul de Arhitectură “agn Niederberghaus & Partner”, Düsseldorf
angajat, șef de proiect

Activităţi şi responsabilităţi principale Desenare de planuri pentru construire, reconstruire şi restaurare de clădiri pâna la design interior.
Proiectare de clădiri rezidenţiale si publice (scoli, birouri etc.) proiectare pentru restaurarea clădirilor
istorice si conservarea moştenirii culturale, design pentru interioare, activităţi asociate cu procedurile
de obţinere a autorizaţiilor de construcţie si amenajare a teritoriului. Negocieri cu toate nivelurile
autorităţii guvernamentale si locale. Evaluare de soluţii de design arhitectural în domeniul proiectării şi
planificării arhitecturale, Consultanţă cu privire la stilurile de constructţe adecvate, Muncă de cercetare
ştiinţifică în domeniul arhitecturii si planificării mediului de construcţie.

Numele şi adresa angajatorului Agn Niederberghaus&Partner, Hildebrandtsr. 4d, 40215 Duesseldorf, R F Germania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Architectură

Educaţie şi formare

Perioada 09/13 Doctorand al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
04/06-09/06 “HPcom”, Braunschweig, seminare de perfectionare in tehnici de operare

pe calculator
08/98-02/06 Studiul Arhitecturii la Universitatea Tehnică

„Carolo Wilhelmina“ din Braunschweig
02/06-04/06 “netcreate”, Braunschweig, practică de atelier
07/05-08/05 Biroul de Arhitectură “Prof. Walter Ackers”, practică de atelier
 Braunschweig
09/03-03/05 Biroul de Arhitectură “Adomeit & Partner”, practică de atelier
 Braunschweig
09/00-06/02 “Phoenix”-imobilii, Braunschweig, colaborare
03/01-04-01 Biroul de Arhitectură “Schnittger”, Kiel, practică de atelier
04/00-05/00 “Hippe-Brandschutz”, Neuss, practică de șantier
08/98-10/99 Dulgheria „Elwardt“, Bordesholm, practică de atelier
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01/97-02/98 Wormland Düsseldorf, angajat
03/96-01/97 Wormland Düsseldorf, activitate auxiliară
12/94-02/96 Serviciu civil
05/91-02/94 Liceul “Luisengymnasium”, Düsseldorf bacalaureat
09/88-04/91 Liceul Brukenthal, Sibiu, clasele 09-11
09/80-06/88 școala generală Nr. 2, Sibiu, clasele 01-08

Calificarea / diploma obţinută Lucrare de dipmlomă: Complexul pentru stiinţă Centrul de biblioteci şi congrese din Ljubliana, Slovenia
cu partea teoretică:
“Scurtă istorie a bibliotecii si concepte arhitectonice noi”
Diploma la Prof. Szyszkowitz

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Proiectare I, desen si geometrie descriptivă I, modelare primară, consrucţii I, inginerie structurală I,
Materiale de construcţii, proiectare II, topografie, istoria construcţiilor şi a arhitecturii, construcţii II,
inginerie structurală II, dezvoltare technică, planificare urbană, sunet si spaţiu, lumină si culoare, CAD
Imagination, proiectări improvizaţie, proiectare (urban), proiectare (construcţii), proiectare (clădiri),
design interior, construcţii noi, tehnici şi sisteme, desen arhitectural II, teoria arhitecturii, analiza
arhitecturii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Carolo-Wilhelmina în Braunschweig,
Facultatea de arhitectură

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii superioare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Româna, germana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză engleză engleză engleză engleză

Limba franceză franceză franceză . -
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, interrelaţionare, lucru în echipă, capacitate de ascultare, punctualitate, integrare uşoară
în grup, responsabilitate în relaţii

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizarea şi planificarea proiectelor de arhitectură şi construcţii; coordonarea echipei implicate în
gestionarea activităţilor de finalizarea a costrucţiilor; organizarea şedinţelor de lucru; organizarea
activităţii de obţinere a noilor proiecte.

Competenţe şi aptitudini tehnice Desen, fotografie, Visualizare a spaţiului exterior si interior in 3D

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

2006, 6 luni seminare de perfectionare in tehnici de operare pe calculator “HPcom”, Braunschweig,
AutoCAD, Photoshop, VectorWorks, 3DstudioMax, Premiere, After Effects, MS Office,

Competenţe şi aptitudini artistice pictură, grafică, fotografie

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare prof univ. dr. Zeno Karl Pinter; prof. univ. dr.Doina Florea; cercetător principal I.Vasile Ciobanu

Anexe Documentele anexate CV-ului. : activitatea profesională; proiecte de arhitectură realizate


