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Institutul de Arhitectur[ „Ion Mincu”

1965-2004 – ISPH Bucure§ti - arhitect proiectant

1987-1988 – I. P. Carpa\i - arhitect proiectant:
mobilier Palatul Cotroceni, mobilier Casa
Republicii, detalii Casa Înv[\[mântului §tiintei §i
Culturii

Birou individual de arhitectur[

Lucr[ri elaborate în ISPH: -Amenajarea
hidroenergetic[ Arge§: Camera de comand[ la
centrala subteran[; -Amenajarea hidroenergetic[
Lotru: Centrala Ciunget -Centrala subteran[; Cav -
Hala transformatorilor -Castel de echilibru -
Pu\ de acces secundar; Ciunget - Locuin\e pentru
exploatare; Lac acumulare Br[di§or- Casa vanelor
baraj; Sta\iunile turistice Voineasa – Vidra;
Sistematizare hotel Voineasa, hotel tranzit Vidra; -
Amenajarea hidroenergetic[ Tismana: Casa de
oaspe\i; -Amenajarea hidroenergetic[ Valea Uzului:
Centrala Poiana Uzului; -Amenajarea
hidroenergetic[ Parva: -PT - Centrala subteran[
800 Mw; -Amenajarea hidroenergetic[ Colibi\a:

Centrala hidroenergetica, bloc tehnic platforma
central[, locuin\e pentru exploatare baraj, hotel -
restaurant 200 locuri mal lac Colibi\a; -Amenajarea
hidroenergetic[ Bistri\a Amonte: Centrala Poiana
Teiului -Atelier între\inere centrala Stejaru; -
Amenajarea hidroenergetic[ Some§ – Tarni\a
L[puste§ti -PT-Ansamblu Centrala de pompaj; -Plan
de amenajare teritorial[ intercomunal pentru 

amenaj[rile hidroenergetice Surduc – Siriu - Bistra
- Poiana Teiului; -Modernizarea §i reabilitarea
Centralei Tarni\a; -Modernizarea §i reabilitarea
bloc de comand[ ansamblu Ciunget - Hala
transformatorilor centrala subteran[ Ciunget; -
Amenajarea hidroenergetic[ Siret: Centrala
Movileni; -Algeria- KUDIAT MEDAOUR: -Casa vane
§i pu\ de acces; -Turcia BOYOBA: –Centrala
subteran[ – arhitectura interioar[

Ca toate lucrurile care ne înconjoar[ §i cl[dirile au propria lor
personalitate. Aceast[ personalitate este conturat[ în func\ie de
spiritul epocii, de gândirea arhitectului §i de dorin\ele viitorului
locatar. Toate acestea las[ urme pe înf[\i§area viitorului produs finit,
cl[direa. Pe de alt[ parte, când se construie§te o cl[dire, fie c[ este
vorba despre cel care o comand[, care o proiecteaz[ sau o înal\[, se
dore§te ca acea construc\ie s[ fie una deosebit[. Pentru acest lucru cei
care creaz[, gândesc §i inventeaz[ diferite forme, folosesc culori §i
materiale diferite. Astfel din aceste combina\ii diferite, fiecare cas[
este diferit[ de celelalte. Fie ca este vorba de o reamenajare sau c[ se
finiseaz[ o construc\ie nou[, orice idee se poate materializa diferit
utilizând materialele §i tehnologia corect[. Gradul de inova\ie al
solu\iei este de asemenea foarte greu de stabilit, pentru c[ este un
lucru care se raportez[ la context. A comenta o lucrare de arhitectur[
într-un contex cu care nu ai avut de-a face personal e foarte dificil. De
cele mai multe ori o lucrare de arhitectur[ este sau ar trebui s[ fie un
r[spuns la o serie de constrângeri contextuale, fie ele economice,
culturale, politice sau sociale, client, date de tem[, cadru construit,
etc. În modelarea unei forme sau folosirea unui anumit material se
poate ascunde un mesaj decodificabil numai în contextul respectiv §i
numai de c[tre cineva familiarizat cu el. În plus no\iuni precum
flexibilitatea continu[, reconfigurararea §i adaptabilitatea la maniera
contemporan[ activeaz[ conceptul de spa\iu, dep[§ind situa\ia
aproape comod[ de a judeca domeniul proiect[rii arhitecturale doar
ca un mediu deschis posibilit[\ilor de inovare în domeniul tipologiilor
deja stabilite. Arhitectura nu poate schimba multe în lume, dar o
arhitectur[ de calitate poate smulge oamenii din banalul cotidian.
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