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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
 

 
2015/prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități şi responsabilități conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Transilvania" din Braşov - Facultatea de Construcții, Departamentul Inginerie Civilă 
Bvd. Eroilor, nr. 29, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ superior 
2008/2015  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar (2011/2015), lector (2008/2011) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități şi responsabilități conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului USH - Facultatea de Arhitectură 
Str. I. Ghica, nr. 13, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
2000/2006  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect, doctorand cu frecvență şi statut de asistent 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități şi responsabilități conform Legii şi Regulamentului de desfăşurare a Doctoratului în UAUIM 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Catedra de Urbanism 
Str. Academiei, nr. 18-20, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior; cercetare doctorală 
2003/prezent  

Funcţia sau postul ocupat Arhitect, titular - Birou Individual de Arhitectură „Teofil Mihăilescu” 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare de arhitectură şi activități conexe conform Legii 184/2001 

Numele şi adresa angajatorului Birou Individual de Arhitectură „Teofil Mihăilescu”, Braşov  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare de arhitectură şi activități conexe 

2000/2001  
Funcţia sau postul ocupat Arhitect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare, design, grafică 
Numele şi adresa angajatorului S.c. Almond s.r.l., Braşov  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare, design, grafică 
1998/1999  

Funcţia sau postul ocupat Asistent (cadru didactic asociat) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități şi responsabilități conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Catedra Studiul Formei 
Str. Academiei, nr. 18-20, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
2012     

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire (CNFPA) şi certificat 
Discipline principale / competenţe profesionale Manager al sistemelor de management al calității - curs de perfecționare în domeniul calității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USH, Proiect POSDRU/86/1.2/S/'62249 - "Calitate europeană în învățământul superior", Bucureşti 
Universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs post-universitar 
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2010/2011     
Calificarea / diploma obţinută Certificate de absolvire 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Studii psihopedagogice – nivelurile I şi II; disciplinele şi activitățile din planul de învățământ (O.M. nr. 4316/03.VI.2008) 
privind programul de studii psihopedagogice pentru certificarea pentru profesia didactică a cadrelor didactice  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

USH - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Bucureşti 
Universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri post-universitare 
2000/2006     

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 
Discipline principale / competenţe profesionale Disciplinele şi activitățile conf. Legii şi Regulamantului de desf. a doctoratului în UAUIM 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 
Universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Doctorat 
2005/2007     

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Master în comunicare şi relații publice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SNSPA - Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relații Publice „David Ogilvy”, 
Bucureşti 
Universitate  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Master 
2001  

Calificarea / diploma obţinută Certificate de absolvire 
Discipline principale / competenţe profesionale Proiectare asistată de calculator: AutoCAD 2000i 2D şi 3D 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” din Braşov 
Universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Cursuri post-universitare 
1998/1999     

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Studii aprofundate în arhitectură - specializarea „Forma urbană - arhitectură, oraş, teritoriu” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 
Universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii aprofundate 
1992/1998     

Calificarea / diploma obţinută Arhitect - Diplomă de licență 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Arhitectură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti 
Universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Licență 
1988/1992     

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Studii liceale - clasa de matematică-informatică 
Calificare: operator, programator, analist ajutor) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul de Informatică din Braşov (în prezent Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”) 
Liceu  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Liceu 
1988/1991  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Grafică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Şcoala de Arte din Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare 
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COMPETENȚE PERSONALE  
Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleza (TOEFL computer-based, score 273/300, 2002), franceză, italiană (Certificat, 1999) 
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

  Limba franceză C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba italiană C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Abilitatea excelentă de a lucra şi coabita în colectiv/echipă, în medii multiculturale diverse. Calități de mediator, comunicator 
date de specializarea în comunicare şi relații publice (Master SNSPA), precum şi de experiența dobândită în învățământ şi 
în practica personală de proiectare de arhitectură în cadrul Biroului Individual de Arhitectură „Teofil Mihăilescu”. 

Competenţe organizaționale/manageriale Abilități excelente de organizare, coordonare şi administrare dobândite din postura de şef al Catedrei de Proiectare de 
Arhitectură (USH Bucureşti), din practica personală de specialitate (BATM Braşov), cu ocaziile implicărilor în proiectele 
culturale profesionale personale finalizate cu publicații de referință, precum şi în activități de voluntariat.  

Competenţe dobândite la locul de muncă Eficiență, atitudine proactivă, neconflictuală, creativă, constructivă şi calități de leadership. 
Competenţe informatice O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™. Nivel excelent în utilizarea computerului în programe dedicate 

arhitecturii şi domeniilor conexe: AutoCAD™, CorelDRAW™, AdobePhotoshop™.  
                  Alte competențe Spirit tehnic, inventiv şi creativ. Experiență în editare de carte. Scriitor publicat. Nivel excelent în proiectare de arhitectură, 

arte, fotografie (albume dedicate: www.facebook.com/teofil.mihailescu). Aptitudini muzicale (canto) şi de regie de videoclip 
(producții: www.youtube.com/results?search_query=teofil+mihailescu). Practicant de ciclism cross country, pescuit sportiv, 
kayac, expediții montane, schi alpin (instructor, membru în Asociația monitorilor de schi profesionişti din România, 2018). 

Permis de conducere Categoria B (1994). 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
Publicații „Lumina României. Centenarului Marii Uniri a României (1918-2018)” (ro., eng.), Ed UNITBV, 2018 

„Universitatea „Transilvania” din Braşov – 70 de ani. O monografie aniversară” (co-autor, coord.;ro.,eng.), Ed. UNITBV, 2018 
„Cartea noastră de poveşti” (co-autor & ilustrator, coord.; ro., eng., it., fr.), Ed. UniTBv, Braşov, 2016 
„România Paralelă. Alienare şi kitsch în arhitectură şi spațiul public (co-autor, coord.; ro., eng.), Ed. UNITBV, 2016 
„Palladium” (roman de debut), Libris Editorial, Braşov, 2015 
„Braşov. Atmosferă, arhitectură şi spațiu urban” (ro., eng., ger., fr., mag.), Ed. UNITBV, 2014 
„Athos. Arhitectură şi spațiu sacru” (ro., eng., ger., fr.), Ed. UNITBV, 2014 
„1,2,3: Inițiere-căutare-devenire în arhitectură” (coord.), Ed. Fundației „România de Mâine”, Bucureşti, 2011 

Expoziții “Braşovul în devenire” (outdoor, fotografie), TamTam Festival, str. Michael Weiss, Braşov, 2019 
“De la Sinai la Ierusalim. Arhitectură şi spațiu sacru” (fotografie), Muzeul Civilizației Urbane a Braşovului, 2019  
“Lumina României” (fotografie) - Ramkhamhaeng University, Bankok, Thailanda; Aswara University, Kulala Lumpur, 
Malaezia; Hotel Grand Hyatt, Manila, Filipine; ICIF, Shenzen, China; European Square, Ulanbator, Mongolia; Rectoratul 
Universității “Transilvania” din Braşov (expoziție permanentă), 2019 
„Braşov. Atmosphäre, Architektur und Stadtraum” (fotografie), Volkshaus Neue Heimat, Linz, Austria, 2017 
„Braşov. Atmosferă, arhitectură şi spațiu urban”, (fotografie), Opera, Braşov, 2017 
„România realităților urbane alienate” (fotografie), Mediateca Franceză, Braşov, 2010 
„[30] – Fotografie. Arhitectură. Pictură”, Muzeul de Artă, Braşov, 2004 
„[Colaj]” (fotografie), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, 2002 
“Arhitext Design” (expoziție colectivă, fotografie), Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, 2002 

Afilieri 2001/prezent - Membru fondator O.A.R. - Ordinul Arhitecților din România, Filiala Braşov-Covasna-Harghita 
Distincții 

 
2016 - Premiul “ArtRespect” - Agenția Metropolitană Braşov  
2015 - Nominalizare “Cartea anului” - Premiile anului 2014 în cultură - „Braşov. Atmosferă, arhitectură şi spațiu urban” 
2015 - Premiul "Theodor Pallady" pentru carte de artă - “Librex 2015” - "Athos. Arhitectură şi spațiu sacru" 
2002 - Premiul şi diploma “Arhitext  Design” - “Cea mai buna fotografie de arhitectură a anului 2001” 
2002 - Nominalizare şi Diploma “Arhitext Design” - “Cel mai bun articol de arhitectură al anului 2001” 

Burse şi granturi 2004/2005 - The Swedish Institute Grant (concurs internațional) - The Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia 
2002/2003 – J. Paul Getty Grant (concurs internațional) - J. Paul Getty Museum, Exhibition Design, Los Angeles, S.U.A. 
2001 – Socrates Teaching Short Grant (concurs universitar) - Università degli Studi di Genova, Italia 
1999/2000 - Grant de excelență pentru cercetare (M.E.N. - O.N.B.S.S.; concurs național) - Politecnico di Milano, Italia 
1998/1998 – Tempus Grant (proiectul de diplomă, concurs universitar) - Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia. 
 

Teofil MIHĂILESCU 
Braşov, 2020 
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