
 
 

  

 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume Beșteleu Vlad 

Adresă  

Telefon  

E-mail  
  

Naţionalitate Roman 
  

Data naşterii  
  

Sex M 

Permis de conducere Categoria B 

Stare civila  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Denumirea firmei 

Departament 

Domeniul de activitate al firmei 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

  Realizari 
 
 

Perioada 

Denumirea firmei 

Departament 

Domeniul de activitate al firmei 

 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

  Realizari 

 
 

1 aug 2010 – prezent 

S.C. 3B STUDIO S.R.L. 

Arhitectura / Design 

Birou de proiectare de arhitectura 

Arhitect, sef de proiect 

Proiectare de arhitectura 

Proiectare de arhitectura (concept, S.F., D.A.L.I., D.T.A.C., P. Th., D.D.E, urmarire executie, design 
interior, consultanta) pentru cladiri rezidentiale si industriale 

 

sept 2009 – dec 2009 

Fundacion HABITEC, Malaga, Spania 

Arhitectura / Design 

Cercetare in domeniul tehnologiilor ce folosesc energie reutilizabila si aplicarea lor in cadrul 
arhitecturii. 

Internship, Cercetare 

Analize si studii de caz legate de panourile fotovoltaice integrate in cladiri si a turbinelor eoliene de 
mici dimensiuni. 

 
 
 

 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
 
 

Calificarea 
 

Cursuri, atestate si premii 

 
 

2004 – 2010 – Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” BUCURESTI 
2000 – 2004 – Liceul de Informatica „Stefan Odobleja” CRAIOVA 
 
Arhitect diplomat 
 
Atestat informatica – inginer sistem 
Atestat CISCO – administrator retele 
 
 



 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator experimentat 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

ArchiCAD – foarte bine 
Artlantis – bine  
Twinmotion – bine  
Microsoft Office – bine 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Participări la concursuri de arhitectura : 
 

- 2020 – anuala de arhitectura Oltenia/Muntenia 
- 2019 – Concurs VELUX pentru Arhitecți 
- 2019 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” – Premiu „Locuință S+P+2 – Craiova” 
- 2018 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” 
- 2017 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” 
- 2016 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” 
- 2015 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” 
- 2014 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” – Premiu „Centru SPA – Craiova” 
- 2013 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” 
- 2012 – Anuala de Arhitectura „OAR Oltenia” 
- 2009 – concurs ISOVER – faza nationala 
- 2008 – concurs ]PRESENT[– faza internationala 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data:           Semnatura: 
 25.05.2022 



             HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR NR. 218 DIN 14.02. 2022 Anexa nr. 2                                         

*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  

** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   

menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 

 

 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele______BESTELEU VLAD_____________________  
Filiala ___OLTENIA________________________________________________________ 
Funcţia pentru care candidez ______membru al Consiliului National______ 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala ___OLTENIA______, funcția de vicepreședinte/membru CT___________ 
în perioada __2018-2022__şi cea mai importantă realizare a fost ___am participat la 
majoritatea ședințelor CT si am votat in interesul colegilor arhitecți ______________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
funcția de ____membru CN/membru GDL ____în perioada_____2018-2022______ 
şi cea mai importantă realizare a fost ______ am participat la majoritatea ședințelor CN, am 
analizat documentele trimise, am urmărit discuțiile din on-line si am votat in interesul 
colegilor arhitecți ________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. ___candidez pentru a continua activitățile începute in mandatul care se încheie___________ 
2. ___sunt membru OAR din 2010, proiectez tot de atunci si mă lovesc de aceleași probleme de 
care ne lovim cu toții. ___________  
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. ___ îmbunătățirea relațiilor dintre arhitecți instituțiile statului__________________________ 
2. ___ îmbunătățirea relațiilor dintre membrii OAR; am observat destule conflicte, din păcate 
multe dintre ele gratuite  _  
3. ____o mai buna vizibilitate a OAR si a importantei organizației, atât in rândul membrilor cat si 
in relația cu instituțiile statului_____________ 
 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

 
1. _____ Întâlniri cu reprezentații instituțiilor statului (doar local pot face asta) _______ 
2. _____ Îmbunătățirea relațiilor dintre membri e cea mai dificila, dar cred ca toate conflictele 
pornesc de la neajunsuri si probleme. Daca putem avea o imagine de ansamblu mai clara, daca 
am îmbunătăți imaginea arhitectului in societate, lucrurile se vor schimba de la sine ________  
 
În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este___________________________________ 
_____o organizație care trebuie sprijine in mod deosebit arhitecții, sa susțină importanta 
valorilor morale și deontologice si sa promoveze arhitectura de buna calitate__________ 
 
Data ___27.05.2022__________ Semnătura ________________ 













CURRICULUM VITAE

1.Date personale:
Numele : MARGHIOALA-DRAGOMIR
Prenumele : STEFAN
Data nasterii: 
Locul nasterii: 
Starea civila: 
Nationalitate: ROMANA

2.Date de contact:
Adresa: 
Telefon mobil: 
Adresa de e-mail: 

3.Educatie:
Institutia Din ( anul) Pana la (anul ) Gradul obtinut
Universitatea de 
Arhitectura si 
Urbanism “Ion 
Mincu” Bucuresti

2000 2007 -Arhitect Diplomat

Liceul de Arta 
“Marin Sorescu” 
Craiova, sectia 
Sculptura

1995 1999 -Diploma de 
bacalaureat
-Atestat profesional 
in sculptura

4. Aptitudini si competente:

-Aptitudini si competente de comunicare:
(acordati intre 1-5 pentru competenta, 5-maxim,1-minim)
Limba Citit Vorbit Scris
Engleza 5 5 5
Franceza 5 3 3

-Aptitudini si competente tehnice:
-Cunostinte operare calculator (Programe de asistenta in proiectare,Word, Excel, 
  Power Point, e-mail, internet)
-Permis de conducere categoria B (din anul 1999)

-Aptitudini si competente artistice:
-Cunostinte in pictura, sculptura, grafica si modelaj – liceu de profil, tabere de  

             creatie in tara, atestat profesional.
-Aptitudini si competente personale:

-Abilitati organizatorice si de comunicare, stapanire de sine, responsabilitate,  
            initiativa, autoorganizare, spirit de echipa.
5.Pozitia actuala in firma/organizatie:
Arhitect proiectant la BIA Arh.Marghioala-Dragomir Stefan



6.Vechime in firma/organizatie:
Peste 17 ani

7.Calificari cheie/Ocupatia in prezent:
Arhitect Diplomat/Proiectant

8.Experienta profesionala:
Perioada (de la-pana la) : 2005-2015
Numele angajatorului: S.C. CONSARH S.R.L. , Craiova
Sectorul de activitate:        Proiectare
Functia sau postul ocupat:      Arhitect Proiectant
Principalele activitati si 
responsabilitati: Principale: proiectare de arhitectura, coordonarea proiectelor, 

negocierea contractelor; 
Secundare: elaborarea documentatiilor, intocmirea avizelor.

Perioada (de la-pana la) : 2015-prezent
Numele angajatorului: BIA Arh.Marghioala-Dragomir Stefan
Sectorul de activitate:        Proiectare
Functia sau postul ocupat:      Arhitect Proiectant
Principalele activitati si 
responsabilitati: Proiectare de arhitectura, coordonarea proiectelor, negocierea 

contractelor, elaborarea documentatiilor, intocmirea avizelor.

Perioada (de la-pana la) : 2015-prezent
Numele angajatorului: DIGITAL GRAFIX GRUP SRL
Sectorul de activitate:       Productie mobilier si obiecte de publicitate 
Functia sau postul ocupat:      Designer
Principalele activitati si 
responsabilitati: Design de produs, concepte de amenajare horeca, retail.

9.Informatii suplimentare:
Premii :           Premiul II la concursul cu titlul “Cele mai bune proiecte - editia 2010”, 

organizat de OAR Filiala Oltenia – proiectul cu titlul “Construire locuinta 
Sp+P+1”, Craiova.

                        Mentiune la anuala de arhitectura oltenia – editia 2017, organizata de OAR 
Filiala Oltenia – proiectul cu titlul “Amenajare birou notarial”, Craiova.

                        Premiu  la anuala de arhitectura oltenia – editia 2019, organizata de OAR Filiala 
Oltenia – proiectul cu titlul “Casa D”, Malu Mare.

31.05.2022














