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CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume / Prenume HORIA RADU MOLDOVAN 

 

Experienţa profesională 

Perioada 2003-prezent 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, str. 
Academiei, nr. 18-20, sector 1 
Decan Facultatea de Arhitectură din cadrul al Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti (2020-prezent) 
Prorector pentru probleme de cercetare, dezvoltare, inovare şi practică 
profesională al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, 
Bucureşti (2016-2020) 
Prodecan Facultatea de Arhitectură din cadrul Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti (2012-2016)  
Cadru didactic titular (Conferenţiar din 2016, Lector din 2011, Asistent din 
2007, preparator din 2003) în cadrul Departamentului de Istoria & Teoria 
Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului 

Probleme de organizare şi administrare a programelor de studii ale Facultăţii 
de Arhitectură / Probleme de cercetare şi profesionale / coordonare activităţi 
didactice / Cursuri, seminarii, proiecte de specialitate în domeniul istoriei 
arhitecturii şi conservării patrimoniului  

Numele si adresa angajatorului 

Funcția si postul ocupat 

Activități si responsabilități 
principale / tipul activității  

Perioada 2008 - prezent 
Numele si adresa angajatorului H.M.S. ARCHITECTURE S.R.L.,

Str. prof. dr. Ion Athanasiu, nr. 35, sector 5, Bucureşti
Funcția si postul ocupat Administrator și Arhitect asociat / Arhitect proiectant

Activități si responsabilități / tipul 
activității  

Proiectare de arhitectură / restaurare de arhitectură / cercetare
Proiectare de arhitectură, cercetare, evaluare şi restaurare a monumentelor
istorice (în calitate de şef de proiect, autor sau co-autor)

Perioada 2005-2008 
ARCHITECTGROUP S.R.L. 
str. Alexandru Constantinescu, nr. 20, sector 1, Bucureşti 
Asociat / Arhitect proiectant 
Proiectare de arhitectură / urbanism 
Proiectare de arhitectură  / urbanism 
(în calitate de şef de proiect, autor sau co-autor) 

Numele si adresa angajatorului 

Funcția si postul ocupat 
Activități si responsabilități / tipul 

activității  

Perioada 2003-2005 
Numele si adresa angajatorului URBATECT S.R.L. 

str. Av Mircea Zorileanu, nr. 10-12, sector 1, Bucureşti  
Funcția si postul ocupat Asociat / Arhitect proiectant 

Activități si responsabilități / tipul 
activității  

Proiectare de arhitectură / urbanism 
Proiectare de arhitectură  / urbanism 
(în calitate de şef de proiect, autor sau co-autor) 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2008 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în arhitectură  

Numele instituţiei de învăţământ Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale  
Istoria arhitecturii şi conservarea monumentelor istorice / „Arhitectura în Ţara 
Românească 1831-1866. Activitatea lui Johann Schlatter”, coordonator ştiinţific 
prof. univ. dr. arh. Anca Brătuleanu 

  
Perioada 2005  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale  
Modul Pedagogic în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

  
Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în conservarea monumentelor istorice  
Numele instituţiei de învăţământ Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti,  

Şcoala de Studii Avansate – Master „Conservarea monumentelor istorice” 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale  
Studii avansate privind conservarea monumentelor istorice 

  
Perioada 1999  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de studii  
Numele instituţiei de învăţământ  Program Socrates École d’Architecture „Paris-la-Seine”, Paris, Franţa. 

Disciplinele principale studiate  Studii de arhitectură  
  

Perioada 1997-2003 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de arhitect 

Numele instituţiei de învăţământ  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti  
Disciplinele principale studiate  Studii de arhitectură 

  
Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Numele instituţiei de învăţământ  Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Sibiu  

Disciplinele principale studiate  Secţia matematică-fizică 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
Limba(i) maternă(e) 

    Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza, Italiană 
            

Premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor 

ştiinţifice 

 

2021 
 
 
 
 

2017 
 

 Distincția „Arhitectură și investiții publice”, Anuala de Arhitectură  București, 
ediţia XIX, secţiunea Arhitectură construită / Arhitectură publică pentru Sediu 
UNIP – Unitatea Națională de Informații privind Pasagerii, Bucureşti, 
beneficiar Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră 

 Premiul „Matei Brâncoveanu” oferit de Fundaţia Alexandrion pentru domeniul 
arhitectură  
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2014 
 
 

2013 
 

 

 Premiu Ex Aequo - Publicații de Arhitectură - Bienala Națională de 
Arhitectură XI, București, 2014 pentru publicația: Johann Schlatter: cultură 
occidentală şi arhitectură românească (1831-1866) 

 Premiul Anualei de Arhitectură, București 2013, ediția XI, secțiunea carte de 
arhitectura pentru publicația: Johann Schlatter: cultură occidentală şi 
arhitectură românească (1831-1866) 

 

Cărţi şi articole în domeniul 
istoriei arhitecturii şi 

conservării patrimoniului 
(publicate) 

 

 
2020 

 
 

 
 
 

 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 

 
 

2017 
 

 
 
 

 
 
 

2016 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 

 
 „Monumentele istorice în timpul domniei lui Carol I. Evidenţă, practici de 

restaurare şi codificare juridică”, în Secolul 21, ed. Uniunea Scriitorilor din 
România şi Fundaţia Culturală Secolul 21, nr. 9/2020, pp. 104-152  

 „The Beginnings of Modern Practices of Conservation of The Built Heritage 
in 19th Century Romania: The Involvement of Foreign Architects” în Stefano 
D’Avino (coord.), Restoration in Romania, Carsa Edizioni, Pescara, 2020, pp. 
172-185  
 

 „Restaurarea monumentelor medievale românești. Note despre opera lui 
Émile-André Lecomte du Noüy” şi catalogul expoziţiei în Lecomte du Nouy: 
marturii ale restaurării mănăstirii Trei Ierarhi, Bucureşti, ed. Dar Publishing, 
2019, pp. 4-94 

 „Avatars of the Classical Tradition in Romanian Architecture” în colaborare 
cu Ana Maria Zahariade, în The Routledge Handbook on the Reception of 
Classical Architecture, Nicholas Temple, Andrzej Piotrowski, Juan Manuel 
Heredia (ed.), Routledge, 2019, pp. 302-316 
 

 „Hotel Pannonia / Dacia din Satu Mare. O istorie în context”, în colaborare cu 
Irina Tulbure, în volumul Confluenţe Arhitecturale. In honorem professoris 
Nicolae Lascu, Bucureşti, ed. Ozalid, 2018, pp. 185-210 

 
 „Émile-André Lecomte du Noüy. Însemnări bibliografice”, în Nicolae Şt. 

Noica, Istoria restaurării bisericii episcopale de la Curtea de Argeş (1863-
1886), Bucureşti, ed. Vremea, 2017, pp. 118-124 

 „Note despre arhitectura bisericii mănăstirii de la Curtea de Argeş” în 
Catedrala de la Curtea de Argeş. Quincentenar. Crestomaţie de studii şi 
documente, Curtea de Argeş, ed. Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 
2017, pp. 19-37 
 

 Documente de arhitectură din România, vol. 3: Cetăţi din provinciile istorice, 
Bucureşti, ed. Universitară „Ion Mincu”, 2016, ed. în colaborare cu Irina 
Calotă, Alexandra Teodor şi Diana Mihnea 

 „Curtea Brâncovenească de la Pologi” în Arhitectura , 1 / 2016, pp. 131-135 
 

 Documente de arhitectură din România, vol. 2: Curţi, mănăstiri şi casele lor – 
Ţara Românească, Bucureşti, ed. Universitară „Ion Mincu”, 2015, ed. în 
colaborare cu Irina Calotă şi Alexandra Teodor 

 „André-Emile Lecomte du Noüy: Medieval Architecture at the Beginning of 
Romanian Modernity” în A|R|A 15 - Monument si memorie, Institutului de 
Arheologie Vasile Pârvan, București, 2015 / Caietele ARA. Arhitectura. 
Restaurare. Arheologie, nr. 6/2015, pp. 155-174  
 

 „An Alien Practice: "Town Architects" in XIXth Century Romania” în Studii de 
Istoria si Teoria Arhitecturii /  Studies in History and Theory of Architecture, 
Bucureşti, ed. Universitară „Ion Mincu”, no. 2 / 2014, pp. 12-33 
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2013 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 

2011 
 
 
 

2010 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 

 „A Re-examination of the Nineteenth-Century Architectural Heritage: The 
Case of Arnota” în A|R|A 14 - Patrimoniul Vulnerabil, Institutului de 
Arheologie Vasile Pârvan, București / Caietele ARA. Arhitectura. Restaurare. 
Arheologie, nr. 5/2014, pp. 151-165 
 

 Johann Schlatter: cultură occidentală şi arhitectură românească (1831-
1866), ed. Simetria, Bucureşti, 2013 (autor) 

 Biserica Icoanei, ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 
Bucureşti, 2013 (co-autor, în colaborare cu arh. Irina Popescu-Criveanu) 

 Studii de arhitectură românească, ed. Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, 
2013 (co-autor şi coordonator volum) 
 

 „Arhitectura bisericii lui Neagoe Basarab” în Mărturii. Frescele mănăstirii 
Argeşului, ed. Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 2012, text 
reluat în Ediția a 2-a, revăzută și adăugită ed. Muzeul Naţional de Artă al 
României, Bucureşti, 2019, pp. 18-39 

 
 Capitale istorice din Transilvania şi Ţara Românească. Sibiu, Câmpulung, 

Curtea de Argeş şi Târgovişte. Caiet documentar, ed. Universitară „Ion 
Mincu”, Bucureşti, 2011 (autor) 

 
 Kermel en Devenir. Caietele proiectului / Les cahiers du projet, ed. 

Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, 2010 (co-autor, în colaborare cu Anca 
Brătuleanu şi Petru Mortu) 

 
 „Debutul practicilor de conservare a arhitecturii în Ţara Românească (1844-

1866). Studiu de caz – activitatea arhitectului Johann Schlatter” în volumul 
colectiv „Despre Conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit. De la 
istorie la soluţii şi probleme contemporane”, coord. Hanna Derer, editura 
Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, 2007, pp. 11-40 

 
 „Construcţii model la jumătatea secolului al XIX-lea în Ţara Românească. 

Studiu de caz – Biserica arhitectului Johann Schlatter”, în volumul 
Monumentul, nr. 7/2006, editura Fundaţiei Axis, Iaşi, pp. 181-190 

 “Criterii uzuale şi mai puţin uzuale de evaluare a resursei culturale a 
patrimoniului construit vernacular, în teorie şi practică”, în volumul colectiv 
Circulaţia influenţelor culturale reciproce între români şi saşi în sud-estul 
Transilvaniei, reflectată în arhitectura vernaculară şi evoluţia contemporană a 
satelor din Judeţele Sibiu şi Braşov, ed. Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti 
2006  
 

Organizare şi participare în 
cadrul expoziţiilor, concursurilor 
şi workshop-urilor de arhitectură   

 

 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Expoziţia „Lecomte du Noüy: mărturii ale restaurării mănăstirii Trei Ierarhi”,  

realizată de Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași în colaborare cu Uni-
versitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti la împlinirea 
a 380 ani de la prima sfințire - curator Horia Moldovan (vernisaj 4.10.2019, 
Galeriile de Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu”) 
 

 Workshop internaţional „Earthquake and Historical Centers. The Urban Walls 
of Norcia”, organizat de Universitá „G. d’Annunzio” Chieti di Pescara - Uni-
versitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, Pescara-Norcia 
30.04.-05.05.2019 
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2016 
 
 
 

2015 
 
 

 
 

2011 
 
 
 

2008 
 
 
 
 

2007 
 
 

 
 
 

2002 

 Concurs internaţional de idei „Laser Valley – Land of Lights”, organizat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu UAUIM şi UTCB, 
membru în board-ul de organizare; 

 
 Concurs de idei „Restaurarea, punerea în valoare şi refuncţionalizarea pala-

tului „Micul Trianon”, Floreşti, Prahova”, Promotor: Fundația Cantacuzino 
Florești, Organizator: Ordinul Arhitecţilor din România (iunie – octombrie 
2015), autor temă de concurs, consultant profesional şi tehnic al concursului; 

 
 III° EAAE workshop on Conservation: "Conservation / Regeneration. The 

Modernist Neighborhood" - EAAE Trasactions on architectural education no. 
58 – (coord. UAUIM, prof. dr. Rodica Crişan), 2011 

 
- Kermel en dévénir. Expoziţie realizată în baza acordului de cooperare dintre 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi „La fondation pour le 
patrimoine du Sénégal”. Expunerea a avut loc în Sala de expoziţii a 
U.A.U.I.M. şi sediul AFG din Dakar, Senegal – co-autor; 
 

 Kermel en dévénir. Workshop realizat la Dakar, Senegal, în baza acordului 
de cooperare dintre Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi 
„La fondation pour le patrimoine du Sénégal” – (coordonator UAUIM prof. dr. 
Anca Brătuleanu), 2007 

 „Attitudes”, expoziţie cu lucrări ale tinerilor restauratori din cadrul Departa-
mentului de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului din 
UAUIM, prezentată la Dakar, Senegal, (co-autor / curator), decembrie 2007 
 

 Centenar Ion Mincu¸ noiembrie 2002, Palatul Cotroceni, în colaborare cu 
prof. dr. arh. Nicolae Lascu, conf. dr. arh. Marius Marcu Lăpădat, Gianini 
Georgescu, Mihaela Şchiopu, Radu Tudor Ponta şi arh. Cătălin Berescu (fo-
tografie). 
 

Activitate didactică    

 

2003-prezent 
 

Discipline practic-aplicative 
 Atelier de proiectare – ani de studiu IV-V, Facultatea de Arhitectură, Depar-

tamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură (conducător de atelier, în calitate 
de profesor invitat – 2020-2022); 

 Atelier de proiectare – an de studii I, Facultatea de Arhitectură, Departa-
mentul Bazele Proiectării de Arhitectură (şef atelier lect. arh. Dan Marin, co-
laborator 2003-2005) 

 Atelier de restaurare – an IV, Facultatea de Arhitectură, Departamentul de 
Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea patrimoniului (şef atelier, 2019-
prezent) 

 Practică documentară (titular disciplină), an de studii IV – organizare şi 
îndrumare (2005 - 2019); 

 
Discipline teoretice 
 Arhitectura tradiţională în România / Istoria arhitecturii medievale şi premo-

derne pe teritoriul României – seminarii şi curs an III, Facultatea de Arhitec-
tură / Facultatea de Arhitectură de interior (colaborator 2003-2013 / titular 
disciplină 2014-prezent); 

 Arhitectura în România în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea în perspectivă 
europeană – curs an III, Facultatea de Arhitectură (colaborator 2003-2013, 
co-titular disciplină, în colaborare cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu, 2014-
2017); 

 Arhitectura occidentală în secolul al XIX-lea – curs an II, Facultatea de Arhi-
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tectură (titular disciplină, 2013-prezent);  
 Continuitate şi discontinuitate în evoluţia fenomenului arhitectural. Antichita-

tea şi evul mediu – curs an I, Facultatea de Arhitectură, secţia Conservare şi 
restaurare de arhitectură, Sibiu (titular disciplină, 2009-prezent) 

 Elemente de morfologie şi modenatură în arhitectură curs an II, titular disci-
plină, Facultatea de Arhitectură, secţia Conservare şi restaurare de arhitectu-
ră, Sibiu (2010-2013) 

 Istoria arhitecturii universale – curs an I, co-titular disciplină (împreună cu 
conf. dr. arh. Hanna Derer) – Facultatea de Arhitectură, Secţia Arhitectură şi 
Tehnologie – CAD, Ciclul de licenţă 

 Istoria arhitecturii moderne şi contemporane – curs an II, co-titular disciplină 
(împreună cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu şi conf. dr. arh. Hanna Derer) – 
Facultatea de Urbanism, Secţia Peisagistică 

 Istoria arhitecturii universale şi pe teritoriul României până în secolul al XIX-
lea – curs an I, co-titular disciplină (împreună cu conf. dr. arh. Hanna Derer) 
– Facultatea de Urbanism, Secţiile de urbanism şi peisagistică 

 Elemente de istoria arhitecturii universale. Antichitatea şi Evul Mediu – curs 
an I, co-titular disciplină (împreună cu conf. dr. arh. Hanna Derer) – Colegiul 
de arhitectură şi urbanism, Secţia restaurare Sibiu (2004-2009) 

  Elemente de istoria arhitecturii universale. De la Renaştere la Postmoder-
nism – curs an II, co-titular disciplină (împreună cu conf. dr. arh. Hanna De-
rer) – Colegiul de arhitectură, Secţia restaurare Sibiu şi Facultatea de Arhi-
tectură de Interior (2004-2009) 

  Elemente de teoria arhitecturii – Teoria compoziţiei – curs an I, (co-titular 
disciplină, împreună cu conf. dr. arh. Mihaela Criticos, 2004-2005)  

 Istoria arhitecturii în România – curs an II, (co-titular disciplină an II, titular 
disciplină şi girant – conf. dr. arh. Sergiu Nistor 2004-2006) – Colegiul de ar-
hitectură, Secţia restaurare Sibiu 

 Evoluţia fenomenului arhitectural. Antichitatea şi evul mediu – seminarii an I, 
Facultatea de Arhitectură din cadrul U.A.U.I.M. (colaborator 2007-2013) 

 Introducere în arhitectura contemporană – seminarii an I, (colaborator 2003-
2009) 

 Limbaj arhitectural – seminarii an I şi II, colaborator (titular disciplină – conf. 
dr. arh. Mihaela Criticos) 
 

Schimburi internaţionale în 
domeniul educaţiei şi cercetării, 

desfăşurate în cadrul a diferite 
programe și acorduri ale 

U.A.U.I.M. 

 

 
2019 

 
 NAFSA 2019, Annual Conference & Expo, “Global Leadership, Learning, and 

Change”, Washington, USA, 25-31 mai 2019    
 EAIR 2019, The 31st Annual EAIE Conference and Exhibition, Helsinki, Fin-

landa, 24-27 septembrie 2019    
 

Activitate de cercetare  
studii şi reglementări 

arhitectural-urbanistice   

 

 
2022 

 
 
 
 
 

 
 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-

lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării bisericii ortodoxe cu 
hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, sat Izlaz, com. Islaz, jud. Teleorman (autor); 

 Studiu privind evaluarea istorică, arhitecturală şi urbanistică a resursei cultu-
rale a imobilelor din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 38, 40, 42 şi str. Tribu-
nei, nr. 4, în vederea fundamentării restricţiilor şi permisivităţilor privind inter-
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2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venţiile (autor); 
 
 Planul Urbanistic General al municipiului Sibiu - Studiu privind evoluţia terito-

riului şi localității din punct de vedere istoric, cultural, etnografic, urbanistic şi 
arhitectural / stabilirea zonelor protejate naturale și construite - Zone Con-
struite Protejate (Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - Cen-
tru de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting, responsabil documen-
taţie tehnică), în desfăşurare; 

 Studiu istoric zonal privind evaluarea a resursei culturale a țesutului urban în 
vederea fundamentării P.U.Z.C.P. – Măierimea Porţii Ocnei – SZCP 
Măierimea Porţii Ocnei_b şi SZCP Măierimea Porţii Ocnei_c, în scopul reali-
zare ansamblu rezidențial şl funcțiuni complementare amenajări exterioare şl 
drumuri de incintă, împrejmuiri, accese, rețele şl utilităţi, Sibiu, str. Râului, nr. 
33 (coautor, în colaborare cu lect. dr. arh. Toader Popescu şi lect. dr. arh. 
Irina Tulbure); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării bisericii ortodoxe cu 
hramul „Sfântul Gheorghe şi Adormirea Maicii Domnului”, oraş Mioveni, jud. 
Argeş (autor); 
 

 Fundamentarea științifică a includerii in Lista Indicativă a României pentru 
Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO a Bisericii Trei Ierarhi din Iași şi a  
Catedralei episcopale din Curtea de Argeș, ca nominalizare serială națională 
(autor); 
 

 Studiu privind evaluarea istorică, arhitecturală şi urbanistică a resursei cultu-
rale a țesutului urban în vederea fundamentării P.U.Z.C.P., Centrul Istoric 
Sibiu – SZ.C.P. Centru istoric – 4 (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării bisericii ortodoxe cu 
hramul „Sf. Proroc Ilie, Sfântul Doftor Pantelimon şi Cuvioasa Paraschiva”, 
mun. Piteşti, jud. Argeş (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea intervenţiilor de conserva-
re, restaurare și punerii în valoare a bisericii Sf. Gheorghe şi ruinelor Curţii 
Domneşti de la Hârlău, jud. Iaşi (autor); 

 Studiu  de evaluare istorică și arhitecturală pentru fundamentarea restricţiilor 
şi permisivităţilor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării biseri-
cii cu hramul "Sf. Atanasie", comuna Niculiţel, jud. Iaşi (autor); 
 

 Studiu  de evaluare istorică și arhitecturală pentru fundamentarea restricţiilor 
şi permisivităţilor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării an-
samblului bisericii "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" comuna Rodna, jud. Bistrița 
– Năsăud (consultant, în colaborare cu dr. arh. Mihaela Sanda Salontai şi 
arh. ing. Aurora Târşoagă); 

 PUZ Coordonator Sector 3, București. Studiu istoric, arhitectural si urbanistic 
in vederea fundamentării protecției valorilor culturale şi delimitarea zonelor 
de protecție ale monumentelor istorice (coautor, în colaborare cu dr. arh. Ni-
colae Lascu); 

 Studiu de evaluare istorică, arhitecturală și urbanistică în vederea fundamen-
tării relocării statuii lui Mihai Viteazul din piața unirii din Oradea, cu scopul de 
a reamplasa statuia regelui Ferdinand I (coautor, în colaborare cu dr. arh. Iri-
na Tulbure şi dr. arh. Toader Popescu); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie la biserica Sf. Arhangheli, Sf. Nicolae şi Sf. 
Gheorghe, sat Măldăreşti, jud. Vâlcea (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
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lor privind lucrările de intervenţie la ansamblul Bolniţei mănăstirii Cozia, Că-
ciulata, oraş Călimănești, jud. Vâlcea (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării bisericii ortodoxe cu 
hramul „Sf. Nicolae”, mun. Hunedoara, jud. Hunedoara (coautor, în colabora-
re cu dr. arh. Diana Mihnea); 

 
 Studiu privind evaluarea istorică, arhitecturală şi urbanistică a resursei cultu-

rale a țesutului urban în vederea fundamentării P.U.Z.C.P. U.T.R. – Arsenal-
Steaua Roşie a, b şi c, bd. Victoriei, nr. 42-48, Sibiu (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării Bisericii Mănăstirii 
(Biserica fostei mănăstiri dominicane) Piaţa Muzeului, nr. 8, mun. Sighişoara, 
jud. Mureş (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării ansamblului mănăs-
tirii Călui, com. Călui, jud. Olt (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie asupra bisericii mănăstirii Saon, sat Niculi-
ţel, com. Niculiţel, jud. Tulcea (autor); 
 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie asupra clădirii Facultății de Drept din cadrul 
Universității București (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind intervenţiile pentru consolidarea, restaurarea, conservarea și pu-
nerea în valoare a ansamblului monument istoric - Mănăstirea Berislăvești, 
jud. Vâlcea (autor);  

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării bisericii ortodoxe cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri Stăneşti, sat Stăneşti-
Lunca, com. Lungeşti, jud. Vâlcea (autor);  

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării, restaurării și punerii 
în valoare a cetății Ladislau (donjonul de la Coronini), sat Coronini, com. Co-
ronini, jud. Caraș-Severin (coautor, în colaborare cu dr. ist. Dumitru Ţeicu); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării bisericii cu hramul 
„Sf. Haralambie”, mun. Turnu Măgurele, jud. Teleorman (coautor, în colabo-
rare cu dr. istoric Alexandra Țînțăreanu şi dr. istoric Ecaterina Țînțăreanu);  

 Studiu privind evaluarea culturală şi recomandarea restricţiilor şi permisivită-
ţilor lucrărilor de intervenţie în vederea conservării edificiului Foişorului de 
Foc din Bucureşti (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării Bisericii ortodoxe cu 
hramul „Sf. Nicolae”, Ribiţa, jud. Hunedoara, beneficiar primăria com. Ribiţa 
(autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării Bisericii ortodoxe cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Lipova, jud. Arad, beneficiar primăria 
Lipova (autor); 

 Studiu istoric şi arhitectural pentru fundamentarea restricţiilor şi permisivităţi-
lor privind lucrările de intervenţie în vederea conservării Bisericii cu hramul 
„Sf. Mare Mucenic Dimitrie”, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, beneficiar pri-
măria com. Mânăstirea (autor); 
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 Studiu privind evaluarea resursei culturale a imobilului „Bazaltin”, din Piața 
Charles de Gaulle, nr. 4-6, sector 1, Bucureşti în vederea clasării ca „monu-
ment istoric” (coautor, în colaborare cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu şi lect. dr. 
arh. Irina Tulbure, beneficiar Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bucu-
reşti); 
 

 Studiu privind confirmarea statutului de monument istoric şi recomandarea 
restricţiilor şi permisivităţilor lucrărilor de intervenţie în vederea conservării 
edificiului bisericii Sf. Nicolae, din satul Mironeşti (Coiani), com. Goştinari, 
jud. Giurgiu (coautor, în colaborare cu arh. ing. Aurora Târşoagă, beneficiar 
bisericii Sf. Nicolae, sat Mironeşti, jud. Giurgiu); 
 

 Studiu privind evaluarea resursei culturale a imobilului din strada G-ral Cris-
tian Tell, nr. 18, sector 1, Bucureşti, în vederea clasării ca „monument istoric” 
(coautor, în colaborare cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu şi dr. arh. Irina Tulbu-
re, beneficiar Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti); 

 Studiu privind evaluarea resursei culturale a imobilului din strada G-ral Cris-
tian Tell, nr. 16 A, sector 1, Bucureşti, în vederea clasării ca „monument isto-
ric” (coautor, în colaborare cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu şi dr. arh. Irina 
Tulbure, beneficiar Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti); 
 

 Studiu privind evaluarea resursei culturale a sistemului de circulaţii publice 
compus din şos. G-ral. P. D. Kiseleff, şos. Bucureşti-Ploieşti (parţial) bd. Avi-
atorilor şi bd. Mareşal Constantin Prezan din Bucureşti în vederea clasării ca 
„monumente istorice” (coautor, în colaborare cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu, 
beneficiar Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Bucureşti); 

 Studii de fundamentare pentru validarea statutului de „monument istoric” sau 
pentru eventuala declasare, totală sau parţială a imobilelor din Bucureşti, 
sector 1, Piaţa Haralambie Botescu nr. 10 (Hala Matache Măcelarul), str. 
Baldovin Pârcălab nr. 16 şi 18, str. Cameliei, nr. 24, str. Berzei, nr. 81 şi 89, 
(coautor, în colaborare cu prof. dr. arh. Hanna Derer, beneficiar Primăria 
Municipiului Bucureşti); 
 

 Studiu privind evaluarea resursei culturale a imobilului „Spitalului de boli in-
fecţioase”, com. Singureni, jud. Giurgiu (autor, Consiliul Judeţean Giurgiu); 

 Studiu de evaluare a resursei culturale şi a impactului intervenţiilor de reabili-
tare şi extindere asupra valorilor culturale instituite din zonă, în cazul imobilu-
lui situat în satul Mogoşeşti, com. Adunaţii Copăceni, jud. Giurgiu, nr. cad. 
31303 (autor, beneficiar Consiliul Judeţean Giurgiu); 
 

 Studiul general privind evoluţia istorică a ţesutului urban al oraşului Sibiu 
parte a Studiului de Fundamentare PUG Sibiu 2009 pentru determinarea zo-
nelor protejate cu materializare semnificativă a valorii culturale, 2009, (autor, 
şef proiect complex arh. Tiberiu Ciolacu, beneficiar Primăria Municipiului Si-
biu);  

 Studiu privind evaluarea resursei culturale a „Spitalului Vechi” (Corp C16) din 
cadrul Spitalului Judeţean Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 82, mun. Giurgiu – (au-
tor, beneficiar Consiliul Judeţean Giurgiu); 

 Studiu privind evaluarea istorică, arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
Calea Plevnei, nr. 84, sector 1, Bucureşti (autor); 
 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
str. Calea Moşilor, nr. 160, sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu ing. 
arh. A. Târşoagă); 

 Studiu de fundamentare pentru evaluarea istorică, arhitecturală şi urbanistică 
a imobilului din Piaţa Libertăţii, nr. 8, Satu Mare, Hotel “Dacia” (coautor, în 
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colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 
 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 

str. Av. Cpt. Nicolae Drossu, nr. 22, sector 1, Bucureşti (coautor, în colabora-
re cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
str. Jean Monnet, nr. 33, sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu ing. 
arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
bd. Schitu Măgureanu, nr. 37, sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu 
ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 19, sector 1, Bucureşti (coautor, în 
colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 
 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
Aleea Alexandru, nr. 28, sector 1 (coautor, în colaborare cu ing. arh. A. 
Târşoagă); 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
str. Aleea Alexandru, nr. 28, sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu 
ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
str. Heleşteului nr. 22A, sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu ing. 
arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind evaluarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
str. G-ral Constantin Budişteanu, nr. 28, sector 1, Bucureşti  (coautor, în co-
laborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din str. 
G-ral H. M. Berthelot, nr. 21A, sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu 
ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din str. 
G-ral Candiano Popescu, nr. 6, sector 4, Bucureşti – „Castelul de apă / Tur-
nul Vlad Ţepeş, Parcul Carol I” (coautor, în colaborare cu ing. arh. A. 
Târşoagă, beneficiar Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti); 

 Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală şi urbanistică pentru fundamen-
tarea intervenţiilor de consolidare, restaurare şi reamenajarea parţială a celor 
trei apartamente de la nivelul 1 şi reconstituirea şi restaurarea cursivei cu 
geamlâc a imobilului din str. I. D. Mendeleev, nr. 35, sector 1, Bucureşti (co-
autor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu de fundamentare pentru confirmarea sau infirmarea deciziei de decla-
sare, totală sau parţială, ale imobilelor din Calea Victoriei nr. 107 şi Banului 
nr. 2, Sector 1, Bucureşti – Palatul Ştirbei (coautor, în colaborare cu ing. arh. 
A. Târşoagă); 

 Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală şi urbanistică a imobilului din 
Calea Victoriei nr. 151, sector 1, Bucureşti – Casa Filipescu-Cesianu (coau-
tor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă, beneficiar Muzeul de Istorie al 
Municipiului Bucureşti); 

 Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală şi urbanistică în vederea inter-
venţiilor permise asupra imobilului din str. Domniţa Anastasia nr. 7, sector 5, 
Bucureşti – Muzeul „Gheorghe Tattarăscu” (coautor, în colaborare cu ing. 
arh. A. Târşoagă, beneficiar Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic privind valoarea culturală a Arcului de 
Triumf, Bucureşti (coautor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă, beneficiar 
Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti); 

 Studiu privind valoarea istorico-arhitecturală şi urbanistică în vederea inter-
venţiilor permise asupra imobilului din bd. Lascăr Catargiu, nr. 21, sector 1, 
Bucureşti – Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” (coautor, în co-
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laborare cu ing. arh. A. Târşoagă, beneficiar Muzeul de Istorie al Municipiului 
Bucureşti); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Vlad Judeţul, nr. 18, sector 3, Bucureşti 
(coautor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. g-ral Ghe. Manu, nr. 17, sector 1, Bucureşti 
(coautor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 
 

 Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele prote-
jate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniu-
lui arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti. Etapa III: Studiu pilot - 
aplicarea metodologiei de inventariere, evaluare si reglementare pentru Zona 
nr. 46 „Parcelarea Vatra Luminoasă” şi Zona nr. 73 „Parcelarea Domenii” –  
coautor, în colaborare cu conf. dr. arh. Hanna Derer, şef proiect complex – 
prof. dr. arh. Anca Brătuleanu, U.A.U.I.M., Centrul de Cercetare, Proiectare, 
Expertiză şi Consulting, beneficiar Primăria Municipiului Bucureşti; 

 Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele prote-
jate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniu-
lui arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti. Etapa II: Fundamenta-
rea teoretică – Studiu aplicat pe Zona nr. 12 „Bulevardul Lascăr Catargiu” –  
coautor, în colaborare cu prof. dr. arh. Nicolae Lascu, şef proiect complex – 
prof. dr. arh. Anca Brătuleanu, U.A.U.I.M., Centrul de Cercetare, Proiectare, 
Expertiză şi Consulting, beneficiar Primăria Municipiului Bucureşti; 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Henri Coandă, nr. 36, sector 1, Bucureşti 
(coautor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din Splaiul Independenţei, nr. 195, sector 5, Bucu-
reşti (coautor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu privind evoluţia elementelor de morfologie urbană pentru fundamenta-
rea P.U.Z. – str. Căderea Bastiliei, nr. 44-46, Bucureşti (coautor, în colabora-
re cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Plantelor, nr. 37A, sector 2, Bucureşti (co-
autor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Lipscani, nr. 76, Sector 3, Bucureşti (coau-
tor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Lipscani, nr. 54, Sector 3, Bucureşti (coau-
tor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din Calea Moşilor, nr. 106, sector 2, Bucureşti (co-
autor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Stockholm, nr. 16, Sector 1, Bucureşti (co-
autor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului din str. Jean-Louis Calderon, nr. 50, Sector 2, Bu-
cureşti (coautor, în colaborare cu ing. arh. A. Târşoagă); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului „Manutanţei Militare Colentina” din str. Maşina de 
Pâine, Sector 2, Bucureşti (coautor, în colaborare cu arh. A. Botez); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 
permise asupra imobilului Fabricii de textile „7 noiembrie” din Calea Dudeşti, 
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nr. 188, Sector 3, Bucureşti (coautor, în colaborare cu dr. Cezara Mucenic); 
 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiilor 

permise asupra imobilului din str. C. A. Rosetti, nr. 17, Sector 2, Bucureşti 
(coautor, în colaborare cu dr. Cezara Mucenic); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiei de 
restaurare şi refuncţionalizare a imobilului din str. G-ral H. M. Berthelot, nr. 5, 
Sector 1, Bucureşti (coautor, în colaborare cu dr. Cezara Mucenic); 

 Studiu istorico-arhitectural şi urbanistic pentru fundamentarea intervenţiei de 
restaurare şi refuncţionalizare a imobilului din str. Colţei, nr. 44, Sector 3, 
Bucureşti (coautor, în colaborare cu arh. R. Nemţeanu); 

 
Participări la conferinţe, 

simpozioane şi congrese şi alte 
manifestări culturale   

 

 
2022 

 
 
 

 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

 
2014 

 
 
 

2013 
 
 
 

2010 
 
 
 

2005 

 
 Comunicare în cadrul Secțiunii Restaurare – „Despre restaurarea arhitecturii 

religioase în România. Istorie şi actualitate”, în cadrul Conferinței Naționale 
„Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”, ediția a IX-a, 
organizată de Comisia de Pictură Bisericească din cadrul Sectorului Cultură 
și Patrimoniu Religios al Patriarhiei Romane, 13-16 noiembrie 2022 
 

 Comunicare Mănăstirea Trei ierarhi din Iaşi: Reconstituiri, în cadrul Sesiunii 
Anuale de Comunicări Ştiinţifice „Date noi în cercetarea artei medievale şi 
premoderne din România”, organizată de Academia Română – Institutul de 
Istoria Artei „G. Oprescu” şi Ministerul Culturii – Muzeul Naţional de Artă al 
României, 4-5 decembrie 2019 

 Comunicare Arhitectura religioasă ortodoxă în secolul al XIX-lea în spaţiul 
românesc extracarpatic, în cadrul evenimentului „Pentru un ghid de arhitec-
tură eclezială – Bisericile lui Dimitrie Ionescu Berechet”, 6 noiembrie 2019, 
U.A.U.I.M., organizator Ordinul Arhitecţilor din România 
 

 Comunicare Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice în timpul 
domniei lui Carol I, în cadrul evenimentului „Monarhie, urbanism, arhitectu-
ră”, Conferinţele „Ruxanda Beldiman” Istorie Regală în România. Valori eu-
ropene în artă şi arhitectură, 22 noiembrie 2018, Aula B.C.U. „Carol I”, orga-
nizator Fundaţia Culturală Secolul 21 

 
 „Emile-André Lecomte du Nouÿ: Arhitectura medievală la începuturile mo-

dernităţii româneşti” – Simpozionul A|R|A 15 - Monument si memorie, Institu-
tului de Arheologie Vasile Pârvan, București, aprilie 2014 

 
 „Reconsiderarea patrimoniului arhitectural al secolului al XIX-lea: cazul Arno-

ta” – Simpozionul A|R|A 14 - Patrimoniul Vulnerabil, Institutului de Arheologie 
Vasile Pârvan, București, aprilie 2013 

 
  „Armenian influences in Wallachian and Moldavian architecture. Researches 

in the specialized historiography” – Simpozionul cu tema "Art of the 
Armenian Diaspora", Zamość, Polonia, aprilie 2010 

 
 „Construcții model la jumătatea secolului al XIX-lea in Tara Românească. 

Studiu de caz - biserica arhitectului Johann Schlatter” – Simpozionul "Monu-
mentul - Tradiție si viitor", ediția VII, Iași, octombrie 2005 
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Membru în jurii şi comisii de 
specialitate   

 

 
2020-2022 

 

2020 
 
 

2020-2016 
 
 

2017 
 

2016 
 
 
 
 

2014 

 
 Membru titular evaluator în Comisia Națională de Recunoaștere a Calificări-

lor a Ordinului Arhitecților din România; 
 Membru al juriului Anualei de Arhitectura, București – Secțiunea Cercetare 

prin arhitectură, organizator Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Bucu-
reşti; 

 Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certifica-
telor Universitare (CNATDCU), Comisia de Arhitectură şi Urbanism – Comi-
sia de contestaţii; 

 Membru titular al juriului concursului de soluții „Ne vedem în Sibiu”, organiza-
tor Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Sibiu-Vâlcea; 

 Membru în juriu Concurs studențesc de idei de arhitectură „Podul școlii Fer-
dinand - un pod intre școala și comunitate”  

 Membru titular al juriului Anualei de Arhitectura, București, 2016 – Secțiunea 
Carte de Arhitectură, organizator Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala 
Bucureşti; 

 Membru titular al juriului Anualei de Arhitectura, București, 2014 - Secțiunea 
Carte de Arhitectură, organizator Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala 
Bucureşti 

 Membru titular al juriului pentru selecţia naţională de proiecte de educaţie în 
arhitectură, destinate copiilor din primii ani de şcoală până la 18 ani, în vede-
rea participării României la premiile Cuburile de Aur, eveniment trienal des-
făşurat în cadrul Congresului Internaţional al U.I.A. 
 

Activitate de proiectare în 
calitate de autor (şef de proiect) 

sau co-autor, în domeniul 
protecţiei, restaurării şi 

conservării patrimoniului cultural  

 

 
2016/2019 

 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 
 

 
 Consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului 

monument istoric - mănăstirea Berislăvești, jud. Vâlcea (Monument / ansam-
blu istoric de importanţă naţională şi universală / grupa A - cod VL-II-a-A-
09665), beneficiar mănăstirea Berislăveşti (şef de proiect de arhitectură, pro-
iect executat, şef proiect complex arh. ing. Aurora Târşoagă); 

 
 Reabilitare Biblioteca Judeţeană „I. A. BASSARABESCU”, mun. Giurgiu, 

2015 (Monument istoric de importanţă locală / grupa B - GR-II-m-B14910. 
Imobilul – fosta Bancă Naţională, sucursala Giurgiu), beneficiar Consiliul Ju-
deţean Giurgiu (şef de proiect, executat); 

 
 Reabilitare acoperiş clădire pavilion central, Spitalul de boli infecţioase, com. 

Singureni, jud. Giurgiu, şef de proiect, beneficiar Spitalul de boli infecţioase, 
com. Singureni, jud. Giurgiu (Monument istoric de importanţă locală / grupa 
B - GR-II-m-B-15079), şef proiect (executat); 

 Reabilitare muzeul Frăteşti, judeţul Giurgiu, com. Frăteşti, Sat Frăteşti, str. 
Dăii (Monument istoric de importanţă locală / grupa B - GR-II-m-B-14989), 
beneficiar Consiliul Judeţean Giurgiu, şef proiect (proiect autorizat, neexecu-
tat); 

 
 Consolidarea, reabilitarea şi amenajarea Ambulatoriului Integrat din Cadrul 

Spitalului Judeţean Giurgiu (Monument istoric de importanţă locală / grupa B 
- GR-II-m-B-14866), şef proiect (proiect autorizat, neexecutat) 
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2008 
 
 
 
 

2007 

 Restaurare, reabilitare funcţională şi extindere imobil Calea Plevnei, nr. 84, 
sector 1, Bucureşti (Monument istoric de importanţă locală / grupa B - B-II-m-
B-19404), beneficiar Cooperativa Meşteşugărească Metalocasnica, Bucu-
reşti, şef proiect (executat); 

 
 Consolidare, Restaurare, Reamenajare Hotel „Dacia”, Satu Mare, beneficiar 

S.C. Dacia S.A., (Monument istoric de importanţă naţională / grupa A - SM-II-
m-A-05221, coautor, şef proiect complex arh. ing. Aurora Târşoagă (proiect 
autorizat, neexecutat) 
 

 Consolidarea, restaurarea şi reamenajarea parţială, reconstituirea şi restau-
rarea cursivei cu geamlâc şi a zonei de acces corespunzătoare, imobil de lo-
cuit S+P+1+M, str. I.D. Mendeleev, nr. 35, sector 1, Bucureşti, beneficiar pri-
vat (Monument istoric de importanţă locală / grupa B - B-II-m-B-19187),  şef 
proiect (executat); 

 
Activitate de proiectare în 

calitate de autor (şef de proiect) 
sau coautor  

 

2022 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 - 2020 
 
 

2017 
 
 

2015- 2020 
 
 
 
 

 
2015 

 
 

 Sală de sport cu tribună de 180 de locuri, în Jud. Dâmboviţa, mun. Târgoviş-
te, str. Aleea Sinaia, nr. 13, în cadrul Campusului Universităţii Valahia (pro-
iect autorizat, în curs de execuţie); 
 

 Construire sediu pentru Unitatea Națională ETIAS, D+P+1E+E2partial, am-
plasat în mun. București, Drumul Regimentului nr. 50-52, sector 1 beneficiar 
Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şef 
de proiect complex (proiect autorizat); 

 Locuinţă unifamilială P+1E în Jud. Ilfov, com. Corbeanca, loc. Ostratu, str. 
Prunului, beneficiar privat, şef de proiect (proiect autorizat, executat); 
 

 Construire sediu UNIP pentru Unitatea Națională cu Informații privind Pasa-
gerii, D+P+2E+3E (parţial), amplasat în mun. București, bd. Geniului, nr. 42 
C, sector 6, beneficiar Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al 
Poliţiei de Frontieră, şef de proiect complex (proiect autorizat, executat); 

 Reabilitare funcțională şi termică, refacere șarpantă şi învelitoare, transfor-
mare pod în mansardă cu păstrarea funcţiunii de imobil de locuit S(parțial) + 
P + 1E+M, Str. Prof. dr. Ion Athanasiu, nr. 3, sector 5, Bucureşti, şef de pro-
iect (executat); 

 Ansamblu pentru activităţi de producţie nepoluantă, depozitare, servicii şi 
dotări sociale complementare – fabrică de producţie confecţii şi spaţii admi-
nistrative, oraş Titu, jud. Dâmboviţa, şef de proiect (proiect autorizat) 

 Locuință, Bucureşti, str. ing. B. Giulini, nr. 5, beneficiar privat, şef de proiect 
(proiect autorizat, executat); 
 

 Locuință unifamilială, com. Tunari, jud. Ilfov, beneficiar privat, şef de proiect 
(proiect autorizat, executat); 

 
 Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Secțiunea 1 - Râul 

Doamnei - Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate –Pantelimon. Sec-
țiunea 1- Stația, Depoul si Galeria de legătură Valea Ialomiței, 2015, şef pro-
iect specialitatea arhitectură – faza de proiectare Detalii de execuţie şi urmă-
rirea lucrărilor de construcţie, beneficiar Metrorex S.A. (executat); 

 
 Bloc de locuințe sociale cu 30 apartamente (S+P+2E+3R) în orașul Mizil, 

jud. Prahova, beneficiar Primăria oraşului Mizil, şef de proiect (executat); 
 Baza tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de ur-
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2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 

 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
2009 

 
 
 
 
 
 
 

gență ISU, Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu, str. Uzinei, nr. 48, beneficiar Consiliul 
Judeţean Giurgiu, şef de proiect (proiect autorizat); 

 Locuință unifamilială, oraș Bragadiru, jud. Ilfov, beneficiar privat, şef de pro-
iect (executat); 
 

 Reabilitare si extindere rețele alimentare cu apa, canalizare si execuție stație 
de epurare noua in localitatea Predeal, jud. Brașov”, din cadrul proiectului 
„Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canaliza-
re, a stațiilor de tratare a apei potabile si stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori, Investitor Compania 
Națională De Investiții S.A., Beneficiar Primăria Orașului Stațiune Predeal, 
şef de proiect de specialitate (proiect autorizat, în curs de execuție); 

 Centru cultural Negrești-Oaș - Cinematograf / Biblioteca publică / Spatii mul-
tifuncționale, beneficiar Primăria Negrești-Oaș / Compania Națională de In-
vestiții, şef de proiect complex, (proiect autorizat, în curs de execuţie); 

 Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din Negrești-Oaș 
si construirea unei stații de epurare în Livada, jud. Satu Mare, beneficiar S.C. 
APASERV Satu Mare S.A., şef proiect de specialitate (autorizat, în curs de 
execuţie); 
 

 Reabilitare imobil de locuinţe - str. Vasile Stroescu, nr. 6, sector 2, București, 
Beneficiar privat, şef de proiect (proiect autorizat, în curs de execuţie); 

 Locuinţe unifamiliale, Păuleşti, jud. Satu Mare, beneficiar privat, coautor (pro-
iect executat); 

 Locuinţă unifamilială, str. Scărlătescu, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti, Benefici-
ar privat, şef de proiect (proiect executat); 
 

 Construire Staţie Biogaz, mun. Satu Mare,  judeţul Satu Mare, beneficiar 
Biogigest Energie und Wassertechnik GMBH, Austria, coautor (proiect auto-
rizat, neexecutat); 

 Centru de Conferinţe şi Agrement „EMAUS”, jud. Suceava, intravilan loc. 
Plopeni, oraş Salcea, beneficiar Fundaţia EMAUS, coautor (executat); 

 Centrală electrică eoliană de 45 MW, substaţie cu centru de control, drumuri 
de acces, organizare de șantier, extravilan comuna Podgoria, judeţul Buzău, 
beneficiar privat, şef proiect (autorizat); 
 

 Amenajări hidroenergetice Crişu Negru, jud. Bihor şi Cugir, jud. Alba, benefi-
ciar privat, şef de proiect specialitate (executate); 
 

 Imobil de birouri, jud. Sibiu, oraş Miercurea Sibiului, DN1, Km 342, nr. 813, 
CF. 100465, nr. top. 1588/1/1, beneficiar privat, şef de proiect (autorizat, ne-
executat); 

 Clinică de recuperare motorie, în jud. Satu Mare, mun. Satu Mare, beneficiar 
privat, şef de proiect (executat); 

 Amenajări hidroenergetice Săpânţa, jud. Maramureş şi Zagra-Ţibleş, jud. 
Bistriţa-Năsăud beneficiari privaţi, şef de proiect specialitate (autorizate, ne-
executate); 
 

 Complex „Termal” – Hotel (4*) şi Centru de tratament balnear (S+P+3E), 
mun. Satu Mare, str. Ştrandului, nr. 7, beneficiar privat, şef de proiect (pro-
iect autorizat, în curs de execuţie); 

 Locuinţe cuplate P+M, în mun. Cluj Napoca, str. Nadăşel, nr. 10, beneficiar 
privat, şef de proiect (executat); 

 Amenajări hidroenergetice Bistra, jud. Bihor şi Budacu de Sus, jud. Bistriţa-
Năsăud, beneficiari privaţi, şef de proiect specialitate (executate); 

 Studiu de prefezabilitate „Modernizarea şi refuncţionalizarea zonei de agre-
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