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f o r ma r e
A.M. este absolvent al Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Arhitectură "G.M.
Cantacuzino". În 2005 obţine diploma de studii superioare în programul postuniversitar "Marketing şi calitate
cosmotelurică în arhitectură", în anul 2011 diploma de Doctor în arhitectură, iar în 2012 absolvă cursul
“Certified Passive House Designer”, acreditat de Passivhaus Institut din Darmstadt, Germania, fiind
specializat în domeniul arhitecturii durabile / eficiente energetic.
ex per t i ză
Proiectare de arhitectură,
Proiectare de construcţii ecologice şi sustenabile,
Educaţie de arhitectură,
Ştiinţa Complexităţii şi aplicaţiile specifice practicii de arhitectură.
ex per i enţ ă
Din toamna anului 2003, A.M. este cadru universitar al UAUIM, departamentele de proiectare, din 2008 este
asociat unic în cadrul firmei de proiectare de arhitectură Moleavin Arhitectură s.r.l..
În cei șaptesprezece ani de practică profesională a activat atât în biroul propriu cât şi în colaborare cu mai
multe firme de proiectare din România și din străinătate.
Experiența profesională acoperă o gamă variată de proiecte, în România şi în străinătate, de la locuințe
individuale la imobile de locuințe colective, spații pentru birouri [faza SF], sală de sport, spitale [faza SF],
centre de vizitare turistice [SF/DDE], precum şi proiecte de amenajare de interior.
r e c u n oa ş t e r e
2020-prezent – Membru în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism Giurgiu;
2021 – Membru în juriul Anualei de arhitectură Bucureşti, secțiunea Arhitectură de portofoliu;
2020 – invitat la Radio România Cultural, emisiunea Dimensiunea ştiințifică a artei, 7 interviuri;
2018-2022 – Membru în Consiliul Național al arhitecților, cu activitate continuă în 2 grupuri de lucru,
Cncursuri şi Dezvoltare profesională continuă;
2018 – Membru în juriul Bienalei de arhitectură, secțiunea Arhitectura verde
2018 – participare în cadrul #ReConstruim / team leader / arhitectura sustenabilă;
2017 – participare novembARH / team leader / Calitate în arhitectură;
2014-2018 – Președintele Completului nr. 2, Comisia de disciplină a OAR-Bucureşti;
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2014 – invitat emisiune științifică Radio Romania Cultural – Planeta Radio – „Univers științific: învățarea
prin experiențiere”;
2013 – speaker invitat în cadrul conferințelor Cafeneaua Complexității, organizate de Centrul pentru studii
complexe;
2013 – speaker invitat în cadrul conferinței “Summitul GeaR”;
2013 – speaker invitat în cadrul seminarului organizat de Bursa Construcțiilor – “Viitorul în construcțiile
rezidențiale – locuințele sustenabile”;
2013 – speaker invitat – conferinţă internaţională organizată de AIIR – “Romanian Conference on Energy
Performance of Buildings”;
2012-2014 – Membru în Completul nr. 2, Comisia de disciplină a OAR-Bucureşti;
2012 – speaker invitat în cadrul Bienalei de arhitectură, seminar „Anveloparea eficientă a clădirilor”;
2012 – speaker invitat în cadrul Bienalei de arhitectură, seminar „Ce este o Casă Pasivă”;
2012 - Cartea de autor “Arhitectură și cosmologie. Primii pași către o arhitectură cuantică.” a fost selectată
pentru a fi expusă în cadrul Pavilionului României de la Bienala de arhitectură de la Veneția 2012.
2019 - PREMIUL III – la competiția Solar Decathon Europe 2019,
respectiv PRIMA CLASARE PE PODIUM A UNEI ECHIPE DIN ROMÂNIA
[Inițiator al participării României, al parteneriatului UAUIM – UTCB şi ÎNDRUMĂROR din partea UAUIM pentru
echipa de studenți implicată în proiect.]
2019 - Premiu I – Anuala de Arhitectură Bucureşti, secțiunea arhitectură participativă, pentru proiectul
VVITA – Modernizind Learning and Teaching for Architecture, coautor
2019 - Nominalizare – Anuala de Arhitectură Bucureşti 2019, secțiunea arhitectură participativă, pentru
proiectul „Regenerare Participativă”, autor
2019 - Premiul I – Proiect Regenerare Participativă / casa OVER4, în cadrul concursului de proiecte Cities of
Tomorrow #7
2017 – Mențiune – Anuala de arhitectură Muntenia Vest, secțiunea Amenajări interioare, proiect
„Amenajare interioară Apartament [APA]”
2016 – Premiul I – Anuala de arhitectură Muntenia Vest, secțiunea Amenajări interioare, proiect
„[între]ţesut” / amenajare interioară apartament Bucureşti
2015 – Premiul III – Concurs de eseuri, în cadrul evenimentului ”MUST-ul de Arhitectură”, Iaşi, 19-24
octombrie 2015
2014 – Premiul I – concurs ”Amenajare camping Zona Luncile Prigoanei, comuna Şugag”, jud. Alba
2013 – Premiul ISOVER ”Awarded Energy-Efficient Project” pentru Prima casă pasivă din Romania,
construită în incinta UPB, proiect publicat în ”The Best of Book 2013”
2012 – Premiul I – concursul de proiecte Locuinţa Sustenabilă, proiect „Locuința bioclimatică”.
motivaţii
Ordinul Arhitecţilor din România este un grup de interese comune, de ordin profesional, al cărui activitate
trebuie să se materializeze în promovarea, protejarea şi elevarea profesiei de arhitect în general, şi a
membrilor în particular.
Scopul OAR este bunăstarea multivalentă a membrilor săi.
Data 02.05.2022
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