curriculum vitae
Nume / prenume
Data / locul naşterii
LIMBA MATERNĂ

ALTE LIMBI

PANAITESCU ALEXANDRU NICOLAE
06 decembrie 1948, Bucureşti
ROMÂNA
FRANCEZA

FORMAREA
PROFESIONALĂ
• Studii medii
• Studii medii tehnice
• Studii universitare

Specialitatea
Diploma
• Studii postuniversitare
Specialitatea
Certificatul
• Bursă de specializare
ONU - PNUD
Tematica

1962-1966 Liceul Cantemir Vodă, Bucureşti
1966-1967 Facultatea pentru utilaj petrolier la Institutul de Petrol,
Gaze şi Geologie - anul I
1967-1968 STACO - anul I
1968-1974 Institutul de arhitectură Ion Mincu Bucuresti - diplomă
obţinută în iunie 1974 cu nota 10, clasificat al treilea din promoţie
ARHITECTURĂ - URBANISM
nr. 3205 / 31.03.1975
1980 Institutul de arhitectura „Ion Mincu” Bucureşti
URBANISM - SISTEMATIZAREA TERITORIULUI
nr. 6276 / 29.11.1980
martie - iunie 1988 la Regia Autonomă de Transport din Paris - RATP,
Franţa, stagiu de pregătire şi documentare supervizat prin ACTIM
Dezvoltarea şi arhitectura transportului urban de suprafaţa şi
subteran.

Pregătire militară

iul.-dec. 1975 stagiu militar încheiat cu gradul de subloconent în
rezervă

COMPETENŢE
PROFESIONALE

- ARHITECT CU DREPT DE SEMNATURĂ TNA 1108 din 2001
- URBANIST CU DREPT DE SEMNATURĂ, pentru PUG, PUZ, PUD
- EXPERT TEHNIC JUDICIAR, specialitatea arhitectură
- VERIFICATOR TEHNIC DE PROIECTE (cerinţele B, D, E)
a OAR, din 2010)
1

- lector la cursurile de formare profesională Filiala Bucureşti a OAR
2007, 2009
- lector invitat la cursul „Eficienţă economică şi socială” anul VI la
UAUIM

COMPETENŢE
ORGANIZAŢIONALE

- membru al Uniunii Arhitecţilor din România - UAR din 1977
- membru fondator al Ordinului Arhitecţilor din România - OAR 2001
- membru al Consiliului Naţional al OAR (2002-2010; 2014 până în
prezent)
- membru al Comisiei de Disciplină a Filialei Bucureşti a OAR (20012006)
- membru al CT al Filialei Bucureşti a OAR (2006-2014)
- vicepreşedinte al Filialei Bucureşti a OAR (2010-2014)
- membru al comisiilor de redactare a regulamentelor OAR şi de
modificare a legii 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect
- membru al Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
a Municipiului Bucureşti 2013-2016
- membru în colegiul de redacţie al revistei Arhitectura, 2013-2016

ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ
• Perioada şi instituţia
Poziţia deţinută

1974-1975 Întreprinderea de Construcţii Montaj nr. 6 Bucureşti
Arhitect stagiar

• Perioada şi instituţia

1976-1993 Întreprinderea METROUL Bucureşti (după 1991 SC
METROUL SA) Sectorul de proiectare, secţia staţii, atelierul de
arhitectură
Arhitect stagiar, arhitect proiectant, arhitect proiectant principal
gr.III, arhitect proiectant principal gr.II
Şef de proiect complex (autor) pentru toate fazele de proiectare
(studii de amplasament, anteproiect - STE, PE, PT, detalii de execuţie
şi asistenţa tehnică până la darea în funcţiune) pentru staţiile de
metrou:
- Ing. Costin Georgian (fostă Muncii, 1977-1981),
- Piaţa Sudului (1981-1985),
- Aviatorilor (1985-1987),
- Anghel Saligny (etapa 1989-1992),
- Vestibulul şi accesul Parcul Herăstrău de la Staţia
Aviatorilor (1991-1992).
Şef de proiect - partea de arhitectură pentru Magistrala a III-a de
Metrou Gara de Nord-Dristor(faza anteproiect, 1987).
Şef de proiect complex (autor) pentru toate fazele de proiectare
pentru alte tipuri de construcţii:
- Hala pentru vopsitorie (1977) şi imobil P+3 pentru ateliere
aparatură electrică şi birouri (1989-1992) la depoul de metrou Militari,
- Parcajul subteran Gara de Nord (1992-1993, proiect
nerealizat)

Poziţiile deţinute
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
profesionale
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Colaborator la elaborarea proiectelor şi/sau asistenţă tehnică pe
şantier pentru staţiile de metrou:
- Piaţa Unirii-1 (1979),
- Crângaşi (1984),
- Piaţa Romană (1988)
- Staţia Izvor - remodelare spaţii tehnice peron (1989) ş.a.
• Perioada şi instituţia
Poziţia deţinută
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
profesionale
• Perioada şi instituţia
Poziţia deţinută
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
profesionale

1991-1994 SC DOMUS PROIECT SRL, birou de proiectare arhitectura şi
urbanism
Asociat-administrator firmă şi arhitect coordonator
Şef de proiect pentru documentaţii de arhitectură şi urbanism

1994 - 2013 SC P&P PROIECT SRL, birou de proiectare arhitectura şi
urbanism
Asociat-administrator firmă şi arhitect coordonator
Şef de proiect pentru documentaţii de arhitectură şi urbanism

PARTICIPĂRI CU
LUCRĂRI LA
MANIFESTĂRI
PROFESIONALE

- Expoziţia de artă plastică a arhitecţilor, organizată de UAR în 1979
- Expoziţii de proiecte, organizate de UAR în 1980, 1982, 1986
- Anuala de arhitectură Bucureşti 2008, 2011, 2013
- Bienala de arhitectură organizată de UAR 2004, 2006, 2008, 2014
- Expunerea „Arh. Ioana Grigorescu” la simpozionul OAR-UAR din
aug. 2016 „Zilele Uzinei de apă” Suceava

CONCURSURI

1976 - Centrul Civic - Alba Iulia - menţiune;
1997 - Piaţa Revoluţiei - Bucureşti.
 CĂRŢI:
- Metroul Bucureşti emblemă pentru tinereţea oraşului, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1988 (colaborator la capitolele despre
arhitectura staţiilor de metrou).
- Metroul Bucureşti, Editura Tradaro, Bucureşti, 1992 (coordonator
şi coautorul părţii despre arhitectura staţiilor de metrou).
- Ghid de proiectare, autorul secţiunii din volumul EXERCITAREA
PROFESIEI DE ARHITECT, publicat sub egida OAR la Editura
SIMETRIA, Bucureşti, 2005 edţia I, 2006 ediţia a II-a revizuită şi
actualizată.
- Obţinerea autorizaţiei de construire (coautor), Editura RAABERomânia, 2006.
- Remember Mănăstirea Văcăreşti, Editura SIMETRIA, Bucureşti,
2008.
- De la CASA SCÂNTEII la CASA POPORULUI. Patru decenii de
arhitectură în Bucureşti 1945-1989, Editura SIMETRIA, Bucureşti,
2012 (nominalizare la Anuala de Arhitectură Bucureşti 2013).
- IOANA GRIGORESCU. Calea sincerităţii, UAR (în curs de editare).

PUBLICAŢII
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 ARTICOLE ÎN PRESĂ:
- MODA MOBILA nr. 2/1979
- ARHITECTURA nr. 6/1981
- ARHITECTURA nr. 3/1986
- ARHITECTURA nr. 4/2011

- «Arhitecţii, decoratori la ei acasă»
- «Staţia de metrou Muncii»
- «Impresii subiective - Sevilla»
- «Transparenţa plinului sau câteva
întrebări fără răspuns»
- «Dreptul la adevăr. Arhitectul Octav
Doicescu»
- ARHITECTURA nr. 3-4/2016 coordonatorul dosarului tematic
aniversar «SAR-125 de ani 1891-2016 »
- «Scurt istoric al organizării
profesionale a arhitecţilor din România
1864-2016»
- «Consacrarea fracturii - momentul
1952»
- ARHITECTURA nr. 2-3/2017 - «Arhitecta Ioana Grigorescu, tradiţie şi
modernitate»
- ARHITECTURA nr. 5-6/2017 - «Mănăstirea Văcăreşti, un tezaur
risipit»
- BIUAR nr. 2/2016
- «arh. Ioana Grigorescu 1915-2006»
- «arh. G. M. Cantacuzino 1899-1960»
- BIUAR nr. 3/2016
- «arh. Alexandru Zamfiropol 18981977»
- BIUAR nr. 1/2017
- «Biserica CFR din Piatra Olt»
- «2017-Anul Ioana Grigorescu»
- «URBANCONCEPT XVII Sinaia 2017»
- BIUAR nr. 2/2017
- Avanpremieră editorială «Arh. Ioana
Grigorescu. Expresia sincerităţii * Chilii
la Mănăstirea Dealu Târgovişte»
- BUCUREŞTIUL MEU DRAG
(revistă on-line)
nr.3(26)/2014 - «Urmările cutremurului din 4 martie
1977»
nr.4(27)/2014 - «Agitata existenţă a monumentelor
din Bucureşti»
nr.6(29)/2014 -«Porticuri din Bucureşti»
nr.9(31)/2014 -«Concursul Bucureşti 2000. O şansă
ratată»
- O CASĂ PENTRU FIECARE - între anii 1999-2002 colaborator
permanent cu rubrici de informare generală în domeniul
arhitecturii, al legislaţiei de specialitate şi de prezentare a
materialelor de construcţii.
- https://arhiva.uniuneaarhitectilor.ro - «Ioana Grigorescu (19152006) – Remarcabilă sinteză dintre modernitate şi tradiţie»

arh. Alexandru Panaitescu
mai 2018

4

