
Institutul de Arhitectur[ „Ion Mincu”- Bucure§ti
(1979), burs[ de cercetare din partea Funda\iei
„SOROS” pentru o Societate Deschis[ (1997-1999),
cursuri de perfec\ionare în informatic[, doctorat în
arhitectur[ (2000), burse de mobilitate didactic[ la
diferite §coli de arhitectur[ din Fran\a (2001,
2003) Spania (2002), etc.

- doctor în arhitectur[ - Conferen\iar, §ef de
atelier la Catedra „Bazele proiect[rii” din
Universitatea de Arhitectur[ §i Urbanism „Ion
Mincu” – Bucure§ti, director al Departamentului
de Informare – Documentare al Universit[\ii

- Asociat principal în firma de arhitectur[
ARCHITECTON SRL

Apari\ii editoriale: Bruno Zevi. „Limbajul modern
al arhitecturii” (Ed. Paideia, Bucure§ti, 2000 –
traducere), „Dup[-amiezele cet[\ii” (Ed.
Universitar[ „Ion Mincu”, Bucure§ti, 2000), „Fapte
§i întreprinderi fondatoare pentru breasla
arhitec\ilor români” (Ed. Universitar[ „Ion Mincu”,
Bucure§ti, 2005); 38 articole, eseuri, cronici,
recenzii, publicate în presa de specialitate, 19
lucr[ri de cercetare, prezentate la sesiuni de
comunic[ri §tiin\ifice, colocvii, conferin\e na\ionale
§i interna\ionale, traduceri de texte de arhitectur[
publicate în presa de specialitate, expozi\ii de
design vestimentar - 1988, 1989, autor a 30 de
proiecte – lucr[ri de arhitectur[, restaurare,
reabilitare, amenajare locuin\e, spa\ii comerciale,
birouri, expozi\ii, proiectare de mobilier §i design,
în Bucure§ti, Mogo§oaia, Sibiu, Bra§ov, V[lenii de
Munte, etc.

Lucr[ri reprezentative prezentate în imagini:
Restaurare, refunc\ionalizare imobil (Monument
Istoric cat. C) Str. Frumoas[ nr. 16, sector 1,
Bucure§ti, 2003-2005; Amenajare interioar[,
amenajare peisager[ gr[din[ imobil (Monument
Istoric cat. C) Str. Frumoas[ nr. 16, sector 1,
Bucure§ti, 2005; Reorganizare, amenajare spa\ii
acces, recep\ie, distribu\ie, amenajare Birouri, Ed.
Humanitas – Casa Presei Libere (Monument Istoric
cat. B), Bucure§ti, 2003-2004; Reabilitare,
refunc\ionalizare spa\iu memorial „Eugen
Lovinescu” §i amenajarea sediului Cenaclului
„Eugen Lovinescu”, al Grupului Român de
Fenomenologie, al Cercului „Constantin Noica”-
Bd. Kog[lniceanu nr. 49, sector 1, Bucure§ti, 2003-
2004; Compartimentare, amenajare etaj birouri
(cca. 1400 mp.), proiectare mobilier unicat –
BRICOSTORE – ORHIDEEA, Bucure§ti, Colaborator
Arh. Alexandru C[lin, 2005

Icdtkgnc
Cpc
VCDCEW
4287"

Ne putem permite s[ nu citim, avem dreptul s[ nu ascult[m muzic[, este posibil s[ nu
dorim s[ avem de-a face cu artele vizuale, dar nimic nu ne poate ajuta s[ evit[m spa\iul
ora§ului, care este esen\ialmente ARHITECTUR{. Tr[im, a§adar, parcurgându-l zilnic, §i
l[sându-ne, vrând-nevrând, impregna\i de el. 
De §tiin\a cu care sunt croite str[zile, pie\ele, esplanadele §i parcurile, de priceperea cu
care se calibreaz[ §i se compun construc\iile, de culorile, de lumina, de cerul pe care toate
acestea le revars[ asupra noastr[, de oamenii pe care îi adun[ sau îi spulber[ cu istoria
lor, de felul mut în care deap[n[ pove§ti nesfâr§ite despre lume §i via\[, de spiritul lor
profund §i indicibil pe care îl s[desc în memoria noast[ afectiv[, depinde chipul nostru
interior, puterea noastr[ de a relua zi de zi acelea§i drumuri prin \esutul ora§ului.
Cum arat[ de fapt §i cum ar trebui s[ arate acest traseu perpetuu al cotidianului nostru,
care ne modeleaz[ inevitabil fiin\a? §i, mai ales, cum s[ facem s[ \inem în frâu mi§c[rile
infinite ale acestui mecanism uria§, imprevizibil §i uluitor de viu? Cum vorbim, cum ne
purt[m, cum construim în[untrul Goliathului urban care tr[ie§te prin noi, dar poate c[ ar
supravi\ui alienat §i sinuciga§, în cine §tie ce moduri necunoscute pân[ ast[zi, dincolo de
noi? Iat[ întreb[ri pe care mileniul acesta nou, care ne ame\e§te deja cu ritmurile lui
nebune, cu formele lui agresive, cu lipsa lui de pudoare §i de principii, nu contene§te s[ le
i§te mai cu seam[ în con§tiin\a noastr[, a celor care am ales S{ FACEM ARHITECTUR{. 
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