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- Institutul de arhitectur[” Ion Mincu” Bucure§ti
diploma de arhitect în 1970

- membru al UNRMI-uniunea na\ional[ a
restauratorilor de monumente istorice; AEERPA-
asocia\ia european[ a antreprizelor de restaurare
a monumentelor istorice

calific[ri: 

- Expert al MCC în domeniul restaur[rii
monumentelor istorice

- Ordinul Meritul Cultural în grad de ofi\er

Experien\a profesional[:

lucr[ri de sistematizare urban[ §i rural[

-lucr[ri de locuin\e §i social culturale în \ar[; §coli,
centre comerciale în str[in[tate (Libia)

-lucr[ri de arhitectur[ industrial[ §i lucr[ri de
îndrumare tehnologic[ cu specific industrial,

-lucr[ri pentru l[ca§e de cult, peste 20 biserici noi
din lemn în diverse zone ale \[rii 

-lucr[ri de restaurare la monumente istorice,
cl[diri de zid; - ansamblul M[n[stirii V[c[re§ti
Bucure§ti, biserica palatului Mogo§oaia, biserica
M[n[stirii Snagov, biserica Doamnei din Bucure§ti

-lucr[ri de sistematizare §i str[mutare de
monumente în ansambluri etnografice în aer liber:
muzeele în aer liber din Sighetu Marma\iei, Oa§,
Vâlcea, Bucure§ti

-restaurarea a peste 80 de biserici de lemn în
majoritatea zonelor etnografice, respectiv în
jude\ele S[laj, Maramure§, Bistri\a-N[s[ud, Cluj,
Suceava, Dâmbovi\a, Vrancea, Hunedoara, Alba,
Harghita, Mure§

- lucr[ri de sintez[ în domeniul restaur[rii
monumentelor: „Manual privind tehnologia
restaur[rii monumentelor din lemn“; „Ghid privind
costurile §i consumurile de resurse în activitatea
de restaurare a monumentelor din lemn“.

Într-o activitate de peste 35 ani ca
proiectant, timp în care am avut prilejul s[
parcurg practic toate tipurile de programe
de arhitectur[, începând cu locuin\ele
proiecte de §coli §i centre comerciale,
proiecte pentru industrializarea §i tipizarea
construc\iilor industriale, am avut norocul
s[ m[ pot cantona în zona restaur[rii
monumentelor, unde de mul\i ani încerc s[
contribui la salvarea patrimoniului din
lemn, aflat dup[ cum se §tie în mare pericol
de distrugere.
În prezent sunt pu\ini me§terii lemnari
autentici ce mai pot realiza astfel de lucr[ri,
dar §i mai pu\ini arhitec\i care s[ `i
îndrume, motiv pentru care profit de
aceast[ ocazie pentru a transmite tuturor
colegilor mai tineri c[ înc[ nu este prea
târziu s[ se implice în aceast[ activitate,
sugerându-le pentru început s[-§i petreac[
m[car un concediu b[tând cu pasul
meleagurile Maramure§ului atât de bogat
în istorie. Privind o biseric[ de lemn
construit[ cu 2-300 de ani în urm[, nu se
poate s[ nu consta\i c[ principiile de baz[
ale §colii moderne de arhitectur[ ce
stabilesc ca esen\ial[ la un proiect
coresponden\a între func\ionalitate,
structur[ §i expresivitate plastic[, erau bine
cunoscute de înainta§ii no§tri, ce aveau
parc[ în plus mai mult[ modestie §i respect
pentru mediul înconjur[tor.
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