
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume POPESCU VLAD GEORGE

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ

• Perioada (de la-până la) 2001 - prezent
• Numele şi adresa angajatorului SC Milimetru Birou Arhitectură SRL.
• Domeniul/sectorul de activitate Proiectare de arhitectura
• Ocupaţia sau poziţia deţinute Asociat, arhitect cu drept de semnatura

• Perioada (de la-până la) 2001 - 2007
• Numele şi adresa angajatorului Sc. 2MTDV srl.
• Domeniul/sectorul de activitate Proiectare de arhitectura si urbanism

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Asociat, arhitect cu drept de semnatura

• Perioada (de la-până la) 2003 -2004 / 2008-2015
• Numele şi adresa angajatorului UAUIM București – Facultatea de arhitectură
• Domeniul/sectorul de activitate Învățământ

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Cadru didactic asociat, regim plata cu ora
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
Activități de îndrumare de atelier la disciplina Proiectare de arhitectură 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Perioada (de la-până la) 1993 - 1999
• Numele şi tipul organizaţiei de

educaţie şi formare
Universitatea de arhitectura “Ion Mincu” Bucuresti 

• Tematica de bază/competenţe
acumulate

Domeniul Arhitectura/ arhitect diplomat

• Diploma sau certificatul obţinute Arhitect diplomat

   COMPETENȚE
• Perioada (de la-până la) Din 2003

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare

Ordinul arhitecților din România, filiala București

• Tematica de bază/competenţe
acumulate

Arhitect cu drept de semnătură, T.N.A. 1815

• Perioada (de la-până la) Din 2011
• Numele şi tipul organizaţiei de

educaţie şi formare
Ministerul Justiției

• Tematica de bază/competenţe
acumulate

Expert tehnic judiciar specializarea “arhitectură”

ACTIVITATE DE PROIECTARE – LISTĂ DE LUCRĂRI REPREZENTATIVE

 “Reamenajare locuinta unifamiliala Ds+P+1+M, Bucuresti”, 2006, București, coautor, finalizată

 “Locuinta unifamiliala Snagov”, 2010, coautor, finalizată 
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 “Neocity Business Center, Imobil birouri 3S+P+11E”, 2008, Voluntari, coautor, autorizată

 “Urbagasa Business Center, Imobil birouri 3S+P+11E”, 2008, Voluntari,, coautor, autorizată

 “Ansamblu residential Liziera, locuinte collective, spatii comerciale S+P+7E, S+P+10E , Voluntari”,2008, coautor, finalizată

 “Imobil locuinte S+P+2+3R, Voluntari”, 2008, coautor, finalizată

 Ansamblu rezidential Rovere S+P+3E, Pipera, Ilfov – recompartimentare interioară – finalizat

PRESTIGIUL PROFESIONAL

Participări și premii la Anuale și Bienale de arhitectură

Bienala de arhitectură București 2006 – Reabilitare locuință București

Anuala de arhitectură București 2006 - Reabilitare locuință București, str. General Negel Gheorghe – Premiul sectiunii de arhitectură de interior

Anuala de arhitectură București 2010 – Locuință unifamilială Snagov

Selecție în vederea participarii la Bienala de arhitectura Bucuresti 2012 – Locuinta Snagov

Apariții în publicații de arhitectură:

Catalogul Anualei de arhitectură - ed. Igloo, 2006

Igloo Best – Interioare din Romania, ed. Igloo, 2007

A50 – Birouri de arhitectura, publicatie BusinessWeek in parteneriat cu BICAU, 2008
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