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Institutul de Arhitectur[ „Ion Mincu” Bucure§ti,
absolvent 1963

doctorat: „Locuin\e cu pu\ine nivele” 1999

Cadru didactic IAIM din 1963 §i colaborator în
cadrul unor institute de proiectare dup[ 1990
arhitect în cadrul firmei personale

LUCR{RI PUBLICATE: Articole §i materiale pentru
prezentarea lucr[rilor proprii în publica\ii de
specialitate (revista „Arhitectura”, buletin UA,
Arhitext design, Buletinul construc\iilor etc).

ACTIVITATE DE CREA|IE : 

17 proiecte diverse realizate în colectiv dintre care
executate: 

Hotel Forum 250 loc – Costine§ti; Hotel Arca§u –
Suceava; spitale jude\ene cu policlinic[ – Bra§ov,
Alexandria, Miercurea-Ciuc; vil[ sta\iunea Neptun;
2 hoteluri sta\iunea Neptun; ansamblu locuin\e
Râmnicu Vâlcea; ansamblu locuin\e cartier Exerci\iu
– Pite§ti

5 proiecte - oferte prezentate în cadrul centrului
de proiectare al UAUIM

1999–Tribunal §i judec[torie Alexandria, proiect în
curs de realizare; 

2000–punct vamal Arad; 

2000–reamenajare, consolidare §i extindere sediu
nou vamal, Arad; 

2000–locuin\e P+10 ANL, Drumul Taberei –
Bucure§ti; 

2001 – amenajare spa\ii judec[torie §i tribunal în
Pia\a Unirii, Bucure§ti

22 de concursuri de arhitectur[ câ§tigate cu
premiile I §i II, dintre care, dup[ 1990:

1990 TV-ROM Interna\ional, Calea Victoriei –
Bucure§ti - Premiul I §i întocmirea proiectului

1992 Concurs pentru amenajarea Pie\ei Victoriei,
Bucure§ti- Premiul I §i II ex aequo

1993 Sistematizarea zonei centrale istorice Ia§i,
Zona Cet[\uia-Galata- Premiul I §i II ex aequo
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Majoritatea apartamentelor actuale nu ofer[ ad[post decât activit[\ilor cele mai elementare
ale vie\ii. În cazul construc\iilor joase §i mai ales în cazul locuin\elor individuale cur\ile
rezultate ar putea prelua o serie de activit[\i din cadrul apartamentelor, ar înl[tura senza\ia
de izolare §i sufocare, leg[tura cu natura fiind posibil[ chiar §i la nivelul dimensiunilor
restrânse ale acestora. 
Habitatul nu trebuie s[ se limiteze la apartamentul propriu-zis, el trebuie s[ cuprind[ §i
prelungirile elementare, indispensabile, ce dau astfel na§tere unui început al rela\iilor de grup,
neimpuse dar c[utate de locatarii imobilelor care ad[postesc ast[zi doar activit[\ile restrânse
ale familiilor f[r[ a încuraja leg[turile între ele. Dar nu putem desp[r\i casa – apartamentul de
cartierul s[u §i nici cartierul de ora§. Tocmai aceast[ gre§eal[ explic[ uniformitatea §i
deficien\ele func\ionale ale multora dintre ansamblurile construite pretutindeni. 
Problema locuin\ei prive§te locuin\a în sine dar §i rela\iile complexe ale acesteia cu exteriorul,
prin acele prelungiri func\ionale imediate §i mai îndep[rtate ca fac leg[tura cu ora§ul. În
acela§i timp îns[ ora§ul trebuie s[ permit[ o diversificare a modului de via\[, el trebuie s[
combine armonios solu\ii diferite, amestecul locuin\elor individuale cu mari imobile, precum §i
formele intermediare.
Se cunosc exemple multiple de ansambluri armonios §i divers concepute, cu valen\e deosebite
în ceea ce prive§te calitatea locuirii, în care-§i g[sesc locul f[r[ s[ se incomodeze atât imobile
colective de mari dimensiuni cât §i locuin\e joase. 
Pân[ de curând posibilit[\ile noastre de alegere au fost impuse §i foarte restrânse, limitându-se
la op\iunea pentru un anumit cartier, bloc, etaj §i tip de apartament corespunz[toare nevoilor
familiei §i num[rului de persoane din care era alc[tuit[.


