
1984 – 1990 Institutul de Arhitectur[ „Ion Mincu”,
Bucure§ti

Experien\a în munc[:

1990 – 1991 VULCAN S.A., Bucure§ti - arhitect

1991 – 1996 PRINCER S.A., Bucure§ti – Proiectare
pentru înv[\[mânt §i cercetare - arhitect, §ef de
proiect

1996 – 1997 ATELIER 7 S.R.L., Bucure§ti - arhitect,
§ef de proiect

din 1997 – REALCOMP DESIGN S.R.L., Bucure§ti -
arhitect, asociat

Proiecte:

-Proiecte semnate în calitate de §ef de proiect la
S.C. PRINCER S.A.:

Proiect de restaurare, renovare §i reabilitare la
Pavilionul 7– Anatomie comparat[ - din cadrul
Facult[\ii de Medicin[ Veterinar[ Bucure§ti, cl[dire
monument de arhitectur[; Extindere la
Universitatea din Bac[u, jud. Bac[u; Extindere la
Bazinul acoperit de înot de la Stadionul Na\ional
Bucure§ti; Gr[dini\[ §i Club Sportiv Scolar, com.
Fundata, jud. Bra§ov; Liceul „Mihai Viteazu”,
Caracal, jud. Olt; ±coala cu 24 s[li de clas[, cartier
„Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca, jud. Cluj

Proiecte în colaborare:

Imobil locuin\e D+P+5E, str. Pictor Negulici,
Bucure§ti; Ansamblu reziden\ial §os.Tunari; Motel §i
benzin[rie, D.N.1, com. Afuma\i; Benzin[rie,
birouri, hal[ depozitare citrice, D.N.1,
com.Voluntari; Hal[ depozitare §i depozit pentru
cartofi, S.C. Starfoods EM S.R.L., com.Pope§ti-
Leordeni; Locuin\[ unifamilial[, com.Pantelimon;
Oratoriu pentru tineret (centru educa\ional §i de
perfec\ionare profesional[), beneficiar funda\ia
„Giuseppini del Murialdo”, com. Pope§ti-Leordeni;
Fabrica de confec\ii §i tricotaje DN73, beneficiar
SC Eurotricot, Bra§ov 

Proiecte în cadrul firmei poprii, S.C. REALCOMP
DESIGN S.R.L.

Cas[ de vacan\[ D+P+1+M, Azuga, jud.Prahova;
Ansamblu de 2 case de vacan\[ P+M, Afuma\i;
Locuin\[, magazin §i atelier auto, Bucure§ti;
Renovare §i extindere locuin\[ P+2+M, Bucure§ti;
Renovare §i extindere locuin\[ P+1+M, Bucure§ti;
Renovare §i extindere locuin\[ P+1+M, Bucure§ti;
Renovare §i amenajare locuin\[ D+2+M, Bucure§ti;
Pavilion administrativ, depozite, com.Tunari;
Extindere corp birouri, D.N.1, com. Afuma\i;
Biserica „Sfânta Treime”, Bucure§ti; Amenajare
imobil de birouri D+P+2+M, Bucure§ti; Studiu
pentru amplasarea unui complex de 200 locuin\e
§i a dot[rilor sociale aferente lâng[ lacul Grivi\a,
Bucure§ti; Cas[ de vacan\[ S+P+M, com. Balote§ti;
Vila P+2, în „Satul European” din Malmö, Suedia;
Amenajare vil[ S+P+E+M, str. ±ipotul Fântânilor
nr.3, Bucure§ti; Studiu sediu administrativ, hal[
produc\ie §i hal[ depozitare, S.C. Algernon Impex;
Locuin\[ D+P+1+M, str.Calafat nr.73, Bucure§ti;
Amenajare birouri, depozit S.C. Algernon Impex,
Bucure§ti; Extindere §i amenajare vil[ P+M,
„Paradisul Verde”, com. Corbeanca; Pensiune
D+P+1+M, Bu§teni, jud.Prahova; Locuin\e P+M,
Domne§ti, jud. Ilfov; Amenajare birouri §i depozit
S.C. Alphaprodforest s.r.l., §os. Berceni nr.8, sector
3, Bucure§ti; Amenajare spa\iu comercial în
„Unirea Shopping Centre”.
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Arhitectura are un puternic rol educativ. A§tept ziua în care clien\ii apreciind latura artistic[ a
mea s[-mi acorde încrederea deplin[, aceea încredere care vine de la cunosc[torul avizat la
specialist, ziua în care s[ pot participa la concursurile breslei f[r[ s[-mi fie jen[ de produsul
final al imagina\iei mele. A§tept ziua în care Bucure§tiul s[ redevin[ un organism care s[
func\ioneze unitar, st[pân pe toate func\iile sale, ziua în care pietonul s[-§i reg[seasc[ spa\iul
propriu în cadrul urban construit. Pun speran\a ca acest anuar prin latura sa educativ[ s[ fie un
pas înainte în întâmpinarea a§tept[rilor mele, în împlinirea mea artistic[.
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