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§coala Tehnic[ de Arhitectur[ Bucure§ti 1972

Institutului de Arhitectur[ §i Urbanism „Ion
Mincu” Bucure§ti 1978 

1978 - 1981 la C.J.P. Buz[u - arhitect proiectant §i
§ef de proiect

1981-1990 INTEGRAL PROIECT s.a. - arhitect proiec-
tant gr. III

din 1990 §ef atelier ARHITECTUR[ & DESIGN s.c.
Integral Proiect s.a..

din 1996 Director al centrului de cercetare
proiectare ARHITECTURA & DESIGN s.c Integral
Proiect s.a.

- consultan\[ tehnic[ pentru construc\ii §i instala\ii
în construc\ii, acordat[ societ[\ilor comerciale din
\ar[ §i filialelor din str[in[tate cu profil de activi-
tate produc\ia industrial[

- lucr[ri sus\inute la Simpozionul Interna\ional
„EUROCULTURE” §i a celui na\ional de Arheologie
Industriala

- particip[ri la mesele rotunde organizate de
Universitatea de Arhitectur[ §i Urbanism „Ion
Mincu” §i Ministerul Educa\iei §i Cercet[rii cu
tema: „Reconversia func\ional[ a platformelor
industriale” – Parc Industrial bucure§tean

Lista principalelor lucr[ri: Arhitectur[ de obiect,
sistematizare, amenaj[ri interioare, extinderi,
evalu[ri, mobilier, proiecte de caroserii; Particip[ri
la concursuri na\ionale §i interna\ionale; Articole
publicate în reviste de specialitate; Lucr[ri de cerc-
etare, amenaj[ri ambientale §i expozi\ionale, sculp-
tur[, grafic[ §i pictur[

Institutul de Arhitectur[ §i Urbanism „Ion Mincu”
Bucure§ti 1978 

1978 - 1981 C.J.P. Buz[u - arhitect proiectant

1981- INTEGRAL PROIECT s.a. - arhitect proiectant
gr. III: consultan\[ tehnic[ pentru construc\ii §i
instala\ii în construc\ii, acordat[ societ[\ilor comer-
ciale din \ar[ §i filialelor din str[in[tate cu profil
de activitate produc\ia industrial[

Particip[ri la mesele rotunde cu tema:
„Reconversia func\ional[ a platformelor industri-
ale” – Parc Industrial bucure§tean

Lista principalelor lucr[ri: Arhitectur[ de obiect,
sistematizare, amenaj[ri interioare, extinderi,
mobilier, proiecte de caroserii; Particip[ri la con-
cursuri na\ionale §i interna\ionale; Lucr[ri de cerc-
etare, amenaj[ri ambientale §i expozi\ionale

Tentativa de a da for\[ spa\iului arhitectural
Este suficient[ o frac\iune de secund[ pentru a percepe virtu\ile unui
spa\iu arhitectural, atunci când acesta are înc[rc[tura spiritual[ conden-
sat[ în liniile de for\[ compozi\ionale ale formei geometrice. Provocarea
este de a realiza spa\ii în care s[ coexiste armonios medita\ia §i contem-
pla\ia, magicul §i misticul.
Analizarea tehnic[ îndelungat[ a spa\iului duce la satura\ia de detalii §i
automat la diminuarea pl[cerii spirituale (cu cele dou[ componente
aflate într-o permanent[ contradic\ie, magicul §i misticul). Pentru a per-
cepe armonios mi§carea sub toate formele ei de manifestare (mi§carea ca
suport al existen\ei), detaliile trebuie s[ fie reduse la esen\a lor neagre-
siv[, forma geometric[ fiind înnobilat[ de cantonarea inten\iilor spiri-
tuale.
Retragerea într-un spa\iu spiritual, permite celui interesat, descoperirea
mi§c[rii exterioare printr-o lini§te interioar[ creativ[. Pe direc\ia vectorilor
de ac\ionare a for\ei gravita\ionale §i a
mi§c[rii pe suprafa\a de manifestare, forma geometric[ se constituie ca
un punct de echilibru ce \ine sub control valoarea pentru cel ini\iat, într-o
rezolvare integratoare a spa\iului magic cu cel mistic. Spa\iul cu valoare
arhitectural[ este o form[ de manifestare rar[ a existen\ei, el nu se
întâlne§te oricând, oriunde §i nu este pentru toat[ lumea.
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