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1974 arhitect diplomat al Institutului de
Arhitectur[ „Ion Mincu” Bucure§ti

ACTIVITATEA PROFESIONAL{:

1975 – 1978 Arhitect[ în cadrul Atelierului de
Arhitectur[ §i Urbanism al Prim[riei
Municipiului Bucure§ti; activitate de proiectare:
autor / coautor al unor detalii de
sistematizare, proiecte de consolidare §i
reamenajare a unor cl[diri cu valoare
architectural-urbanistic[ §i istoric[.

1978 – 2005 Cadru didactic în cadrul
Universit[\ii de Arhitectur[ §i Urbanism „Ion
Mincu” din Bucure§ti - profesor universitar
2005 -

- Activitate didactic[: a constat, din
perspective cronologic[, în asisten\[ la cursuri
teoretice §i atelier de proiectare în urbanism,
titular al cursurilor „Elemente de estetic[
urban[”, §i „Psihologia spa\iului construit
urban” – domeniu §tiin\ific de specializare
(teza de doctorat) §i titlul de doctor în
Urbanism (1996); îndrumare a lucr[rilor de
licen\[ §i diplom[ §i membr[ în comisiile de
sus\inere; coordonator de modul la forme de
înv[\[mânt post-universitar (master), referent
pentru referate §i teze de doctorat în \ar[ §i
în str[in[tate; membr[ în comisii de
specialitate interne §i interna\ionale; expert
evaluator CNCSIS pentru Urbanism.

- Activitate de cercetare – proiectare:
participarea (în colaborare /co-autor/autor) la
studii de cercetare §i proiecte de urbanism în
cadrul colectivului Departamentului de
Urbanism §i al Centrului de Cercetare,
proiectare §i Consulting –UAUIM: studii
tehnice, studii de altimetrie, siluet[ urban[ §i
de interven\ii specifice
compozi\ional–urbanistice la nivelul ora§ului,
studii complexe privind factori de influen\are
a calit[\ii vie\ii urbane la nivel local, regional
§i na\ional. Proiectele au constat în întocmirea
de planuri urbanistice de detaliu (PUD),
planuri urbanistice zonale (PUZ), (co-autor /
autor) precum §i participarea în cadrul
colectivului catedrei la Planul Urbanistic
General (PUG) al Municipiilor Bucure§ti, Ia§i,
Oradea. 

- Activitatea privind conferin\e §i comunic[ri
§tiin\ifice- Publica\ii: „Arta construirii ora§elor”
Urbanismul dup[ principiile sale artistice”
(traducere a lucr[rii „Der Stadte Bau” de
Camillo Sitte, Viena 1992 Ed. Tehnic[, în
colaborare cu Hanna Derer §i Mihai Eftenie);
„Bucure§ti 2000” (în colaborare) Ed. Simetria
1997; „Concep\ie §i proiectare în Urbanism”
Ed. UAUIM, 2002; articole în reviste din \ar[
§i str[in[tate.

- Concursuri interne §i interna\ionale de
arhitectur[ §i urbanism: co-autor al unor
proiecte cu obiective de prestigiu:
(„Shinkenchiku residen\ial”- Japonia, 1974;
„Locuirea într-un mare ora§” – Minsk, Ucraina,
1986; „Sistematizare Pia\a Victoriei”- Bucure§ti,
1991” „Renovare urban[ – centrul istoric al
ora§ului Bucure§ti” 1992 (premiul II);
„Spreebogen Stadtebaulicher
ideenwettbewerb” – Berlin, 1992).
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CREDO
Arhitectura nu a putut fi înc[ definit[ pe deplin, ceea ce face parte, cu siguran\[,
din fascina\ia pe care aceast[ profesiune o exercit[, în pofida aparentei sale
accesibilit[\i. Încercarea §i §ansa de a „înv[\a” se înscriu firesc §i dificil uneori,
efortului de a o „în\elege”.


