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Cabinet de oftalmologie privat sector 6 Bucure§ti

Cabinet medical de consultan\[ cu camer[ obscur[
§i spa\ii de a§teptare

Arhitectur[ de interior cu finisare din tencuieli,
zugr[veli §i panotaj cu lemn de cire§, av]nd
mobilier din acela§i tip de forme

Institutul de Arhitectur[ „Ion Mincu“ - Bucure§ti
promo\ia 1968

Cursuri de perfec\ionare postuniversitare la
Institutul de Arhitectur[ „Ion Mincu“ Bucure§ti -
1981

Cursuri de perfec\ionare în specialitate în cadrul
Institutului de Proiect[ri I.S.P.C.A.I.A.A.

Diplom[ în peisagistic[ - „Parc §i expozi\ie
interna\ional[ de flori“ - zona B[neasa Bucure§ti

1968 Institutul de Studii, Proiect[ri §i Cercet[ri
pentru Agricultur[ §i Industria Alimentar[; din
1978 arhitect proiectant principal- gradul III -
Proiecte: peste 450 de proiecte de sistematizare
teritorial[, plan general, obiecte de arhitectur[,
proiecte tip realizate în \ar[ §i strainatate - (Siria,
Libia, Iordania, Maroc §i Iran)

1984 -1991 ±ef de colectiv de sintez[ §i
coordonare a proiectelor tip pentru Agricultur[ §i
Industria Alimentar[, înfiin\at în 1984 §i având un
portofoliu de 498 de proiecte

1991 - 1993 Inspector de specialitate la
Inspectoratul pentru Cultur[ al Municipiului
Bucure§ti §i gradul profesional II - Prevederea,
controlul §i coordonarea activitî\ilor legate de
între\inerea §i conservarea patrimoniului imobiliar
al institu\iilor de cultur[ din subordinea I.G.M.B.
(repara\ii, consolid[ri, investi\ii §i dot[ri)- Lucr[ri:
renovarea s[lii de conferin\e §i studii „Dalles“ cu
ocazia Concursului Interna\ional „GEORGE ENESCU“
- 1992; consolidarea §i repara\iile capitale ale s[lii
„Majestic“ - a teatrului „ODEON“; restaurarea §i
consolidarea Muzeului „T[t[r[scu“

1993 - ±ef serviciu pentru arte vizuale, muzee §i
patrimoniu cultural în cadrul Direc\iei de Cultur[,
S[n[tate, Înv[\[mânt a Prim[riei Capitalei -
Activit[\i privind amplas[ri §i reamplas[ri,
restaur[ri de monumente de for public (statuia lui
I.G. Br[tianu; statuia lui Barbu Catargi, fântâna
Lahovary; monumentul „Kilomentrul 0“; statuia lui
Vlad |epe§, etc.);

Inventarierea monumentelor de art[ plastic[ de pe
teritoriul Municipiului Bucure§ti, fi§area §i trecerea
pe calculator; stabilirea §i între\inerea rela\iilor
curente ale P.M.B. prin Direc\ia de Cultur[ cu
persoane juridice §i fizice pentru activit[\ile legate
de domeniul patrimoniului cultural imobiliar
precum §i rela\ii cu institu\ii sau organiza\ii non-
guvernamentale cu profil cultural (funda\ii, ligi,
societ[\i sau centre culturale)

1992 -1996 - Membru permanent al Comisiei de
Avizare a Firmelor §i Reclamelor Publicitare din
Prim[ria Municipiului Bucure§ti 

din 1998 pensionar[.

Arhitectura este expresia cultural[ a personalit[\ii umane din epoca în care vie\uie§te.
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