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Absolvent Universitatea de Arhitectur[ “Ion
Mincu” promo\ia 1980

Doctor în arhitectur[ 2002

Participant la bursa “Socrates” la Institul Catolic
de Arhitectur[ din Lièges 1999

Pre§edintele comisiei de evaluare tehnic[ a
proiectelor participante la licita\ia 

"Lucr[ri de consolidare §i amenajare a s[lii
cinematografului din Tulcea" 2004

Pre§edintele comisiei de evaluare tehnic[ a
proiectelor participante la licita\iile de 

Proiecte pentru investi\ii în sectorul VI, Bucure§ti
2005

Activitate în înv[\[mânt: cadru didactic asociat;
conferen\iar 2003; decanul colegiului de
arhitectur[, arhitectur[ de interior, urbanism §i
restaurare 2004; cadru didactic la Facultatea de
Arhitectura din UAUIM Bucure§ti, anul II §ef de
atelier 2005

Experien\a profesional[: 

- asociat unic la S.C. CARSIN G s.r.l. firma
autorizat[ din anul 1994

- Biroul individual de arhitectur[ – Niculae Grama
din 2002

Proiecte - realiz[ri în domeniul spitalicesc:
Institutul Na\ional de Oncologie - 500 paturi,
Bucure§ti –coautor 1983 -1986, proiect premiat de
Uniunea Arhitec\ilor din România 1989; Proiect
tehnologie “Spitalul European Bucure§ti” 250
paturi- autor 1999; Proiect faza PAC “Spitalul
European Bucure§ti” 150 paturi- autor 2001;
Proiect faza PAC “Spitalul European Bucure§ti”
110 paturi amplasament nou - autor 2003; Proiect
centru de diagnostic “Medisystem” România
Bucure§ti- autor 2005; Proiect unitate primiri
urgen\e la Spit. Jud. de urgen\[ Ploie§ti, coautor
la tehnologie §i autor p.t. 2005 - 2006

Proiecte - realiz[ri: proiect locuin\[ unifamilial[
str. §tefan Mih[ileanu nr. 3, sector 2 -autor 1998
– 1999; proiect locuin\[ unifamilial[ în Odorheiu
Secuiesc, Harghita- autor 2000; proiect modificare
§i mansardare imobil str. Borze§ti, Cluj –autor
2000; proiect locuin\[ unifamilial[ str. Gârlei 66,
sector 1- autor 2001; proiect imobil birouri, str.
M[r[§e§ti, nr. 25, sect 2- autor 2001; proiect
modificare imobil locuin\e – Cluj, str. Av. B[descu,
nr.24- autor 2001; proiect copertin[ acces în
corpul de birouri, CET – Sud- autor 2001; proiect
tehnologie restaurant “La Villa “, str. Alex.
Constantinescu, nr. 65, sect.1- autor 2002; proiect
consolidare §i modificare imobil Pia\a Pache
Protopopescu- autor 2002- 2003; proiect imobil

S+P+1+MS str. Lân[riei, nr. 66, sect.4- autor 2003
- 2006; proiect consolidare §i amenajare “Hanul
dintre vii” Urla\i jud. Prahova- autor 2004 -2006

Activitate de design: realizare carcase aparatur[
de laborator la I.A.U.C. Bucure§ti autor 1981 -
1982; corpuri de iluminat- autor 1981- 1991

Participare la concursuri – premii: premiul Uniunii
Arhitec\ilor din România “Spitalul de Oncologie
Fundeni”- coautor 1988; premiul 1 la concursul
lansat de "AMPHION" duplex cuplat- autor 1992;
participare la concursul de "sta\ii transport în
comun în Bucure§ti"- autor 1992; premiul 3 la
concursul pentru sediul Mind-Banc Bucure§ti-
autor 1993; proiect selec\ionat la concursul lansat
de municipalitatea din Quebec - Canada, în
vederea realiz[rii unui spital de ~nalt[ chirurgie în
România, Titan – Bucure§ti- autor 1994; Centru de
afaceri Moldova Ia§i- autor 1996; „Pia\a
revolu\iei"- autor 1997

Cercetare: proiect DE la “Amfiteatru Solar” al
Univ. Tehnic[ Valahia Târgovi§te (detalii montaj
panouri “Pylkington” §i captatoare termice, în
acoperi§), proiect înregistrat cu drept de autor în
2002; participant la proiecte de cercetare - în
cadrul proiectului ”Casa ecologic[” cu Univ.
Tehnic[ Valahia Târgovi§te (în cadrul CCPEC din
UAUIM); în cadrul pr. ”locuin\[ inteligent[” cu
ICPE (lucrare premiat[ cu premiul 1 program
AMTRANS 2003); în cadrul proiectului
"implementarea strategiilor §i politicilor Uniunii
Europene, în managementul §i marketingul unei
municipalit[\i cu poten\ial turistic ridicat. Studiul
de caz privind gestiunea de§eurilor §i
monitorizarea unor parametrii de mediu" (lucrare
premiat[ de Min. Educa\iei §i Cercet[rii cu
premiul I în 2005); în programul MENER, cu UTV
Târgovi§te în proiectul "complementaritatea
surselor fotovoltaice §i a captatoarelor termice în
arhitectura cl[dirilor §i asigurarea utilit[\ii energiei
electrice §i termice"; în programul MENER, cu
ICPE la proiectul "cercet[ri privind integrarea
conceptelor cald / rece, eficien\a energetic[, surse
solare, inteligen\[ artificial[, control al câ§tigului
solar §i sisteme de alimentare asistate de enegie
solar[" 

Publica\ii: câte un articol în fiecare num[r din
revista “Ambient” 1/1995, 1,2,3/1996; “Influen\a
noilor tehnologii în evolu\ia construc\iilor
spitalice§ti”- Editura Universit[\ii de Arhitectur[
„Ion Mincu” 2003; articole în Buletinul Ordinului
Arhitec\ilor din România – Filiala Bucure§ti 1,2
/2004; "Elemente de etic[ profesional[ în
arhitectur[ §i urbanism" împreun[ cu prof. dr.
arh. Mircea Moldovan în curs de apari\ie la
Editura Universit[\ii de Arhitectur[ „Ion Mincu”.
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