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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  VALERIU-EUGEN  DRĂGAN 

Adresă  Bucureşti, B-dul. I. C. Brătianu, Nr. 44, Sc. B, Et. VI, Ap. 57, Sector 3, cod poştal 030177 

Telefon  (mobil) 0744 301 868 

E-mail  v.e.dragan@gmail.com 

Naţionalitate  română 

Data naşterii  11.05.1956 

Locul naşterii  BUCUREŞTI 

 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 
 

• Perioada  din 1996 

• Numele şi adresa angajatorului  U.A.U.I.M. (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”), Str. Academiei 18-20, 
010014 Bucureşti 

• Domeniul / sectorul de activitate  Învăţământ Superior 
Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Conferenţiar (din 2012), lector (din 2000), asistent (din 1996) 

• telefon / fax / e-mail  +40 021 30 77 186  /  (fax) +40 021 30 77 178  /  v.e.dragan@gmail.com 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activitate didactică, proiectare, cercetare (comisii de evaluare, îndrumare proiecte de 
diplomă şi lucrări de disertaţie, coordonare proiecte de cercetare în domeniul protecţiei 
patrimoniului, urbanismului şi arhitecturii); 

• Perioada  1993-1996 

• Numele şi adresa angajatorului  D.M.A.S.I. (Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice), compartimentul 
Investigaţii, atelierul de proiectare condus de arh. Marta Nicolescu 

• Domeniul / sectorul de activitate  Cercetare şi proiectare în domeniul protecţiei şi conservării patrimoniului 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Arhitect 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Şef de proiect şi colaborator la relevee, proiecte de cercetare, proiectare, restaurare şi 
reabilitare pentru monumente, ansambluri şi situri istorice; 

• Perioada  1976-1990 

• Numele şi adresa angajatorului  C.U.P.S.I.C. - Bucureşti (Centrala de Utilaje şi Piese de Schimb pentru Industria Chimică), 
Secţia de Proiectare, Atelierul de Arhitectură 

• Domeniul / sectorul de activitate  Proiectare construcţii de clădiri industriale pentru industria chimică 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Tehnician arhitect (din 1976), subinginer constructor (din 1981) 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Şef de proiect şi colaborator la proiecte de arhitectură şi de rezistenţă pentru construcţii 
de clădiri în industria chimică; 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada  1996-2005 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Str. Academiei 18-20, 
010014 Bucureşti 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Pregătirea tezei de doctorat sub conducerea prof. dr. arh. Sanda Voiculescu 
(până în 2002) şi finalizarea lucrării sub conducerea prof. dr. arh. Anca 
Brătuleanu 

• Diploma sau certificatul obţinute  Doctor în arhitectură pe baza susţinerii tezei de doctorat intitulată: Cercetarea 
cartografică - Metodă de investigaţie în urbanismul istoric - analiza reţelei 
stradale din centrul istoric al oraşului Bucureşti - studiu de caz 

• Perioada  din ian. 2001 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Comisia de atestare a experţilor a M.C.C. 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Conservarea patrimoniului construit, restaurare: restaurare arhitectură (lit. A, D), 
urbanism, parcuri şi grădini (lit. A, D), cercetare monumente istorice (lit. A); 

• Diploma sau certificatul obţinute  Atestat ca specialist în domeniul protejării monumentelor istorice (Nr. 0051, 
Seria MC–S) 

• Perioada  aug.-nov. 1999 (3 luni) 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Universitatea de Studii din Bolonia, Departamentul de Istorie Antică, la Centrul 
Universitar Bertinoro, Italia 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Recuperarea, conservarea şi gestionarea bunurilor culturale 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de participare la cursurile de Master Internaţional "Recuperarea, 
conservarea şi gestionarea bunurilor culturale" 

• Perioada  aug. 1998 (1 lună) 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  South Bank University, Londra, Anglia 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Stagiu prin Programul TEMPUS pentru specializare şi documentare în 
domeniul designului 

• Diploma sau certificatul obţinute  Certificat de participare 

• Perioada  1994-1996 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Str. Academiei 18-20, 
010014 Bucureşti  

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Cursant la Şcoala Postuniversitară de Restaurare a Monumentelor 
Ansamblurilor şi Siturilor Istorice din cadrul I.A.I.M. 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de absolvire (feb. 1998) cu lucrarea: Analiza reţelei stradale din Planul 
Ernst (1791) în zona centrală a oraşului Bucureşti, prin transpunere grafică în 
planul cadastral actualizat (1995) 

• Perioada  1987-1993 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Str. Academiei 18-20, 
010014 Bucureşti 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Student 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de arhitect - (absolvire în iulie 1993) cu lucrarea: Conacul de la 
Afumaţi al Stolnicului Constantin Cantacuzino - restaurare integrată a 
ansamblului istoric, restaurare şi reabilitare prin metode reversibile 

• Perioada   dec. 1990 - sept. 1991 (10 luni) 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  U.A.P.-8, Belleville - Paris, Franţa 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Stagiu ca student Bursier al Guvernului Francez 

• Diploma sau certificatul obţinute  Certificat de participare 
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• Perioada  1977-1981 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Institutul de Construcţii - Bucureşti (I.C.B.); Facultatea de Construcţii Civile, 
Industriale şi Agricole - secţia subingineri 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Student 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de subinginer constructor 

• Perioada  1971-1976 

• Numele şi tipul organizaţiei de educaţie şi formare  Liceul Industrial de Arhitectură - Bucureşti 

• Tematica de bază / competenţe acumulate  Elev 

• Diploma sau certificatul obţinute  Diplomă de tehnician arhitect 

 

LIMBA MATERNĂ  română 

ALTE LIMBI (citit, scris, vorbit)  franceză, engleză, italiană 

 

PREMII ŞI NOMINALIZĂRI 
 

mar. 2008 „Diploma de Merit” acordată de către Ministerului Culturii şi Cultelor, doamnei prof dr. arh. Anca Brătuleanu şi colectivului 
pentru studiul: Definirea regimului tehnic al construcţiilor  supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele  de protecţie a 
monumentelor, în scopul protejării patrimoniului  arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti - Etapa a III-a, 2006. 

apr. 1996 Premiul U.N.M.R.I. la secţiunea proiectare-complexă a expoziţiei U.N.M.R.I., cu echipa de proiectare, condusă de arh. 
Marta Nicolescu, pentru proiectul: Restaurarea, consolidarea şi reabilitarea bisericii fortificate din Drauşeni (Draas) - 
cercetare complexă şi faza P.T.; 

oct. 1994 Nominalizare la secţiunea restaurare a bienalei U.A.R., cu echipa de proiectare condusă de arh. Marta Nicolescu, pentru 
proiectul: Restaurarea, consolidarea şi reabilitarea bisericii fortificate din Drauşeni (Draas) - faza P.T.; 

mar. 1993 Premiul „Grigore Ionescu” al Secţiei de restaurare a Catedrei de Istoria Arhitecturii, Teoria Arhitecturii şi Restaurare din 
cadrul I.A.I.M. pentru lucrarea: Restaurare integrată şi regulament de construcţie în zona Calea Moşilor - “Biserica cu Sfinţi” 
din Bucureşti; 

apr. 1989 Premiul al III-lea la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor din cadrul I.A.I.M. pentru comunicarea: Antonio Gaudi - 
Elemente specifice ale creaţiei sale arhitecturale; 

 

COMUNICĂRI ŞI CONFERINŢE 
 

nov 2016 Particularităţi ale cercetării patrimoniului imobil - studiu de caz - Biserica Manea Brutaru, la Conscience 2016 - Conferinţa 
Naţională de Conservare-Restaurare „Doina Darvaş” cu tema: Recuperarea material şi imaterial - atitudini de conservare şi 
restaurare, secţiunea: Cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil, organizat de Muzeul Naţional al Satului 
„Dimitrie Gusti”, Bucureşti. 

mai 2016 Funcția și funcțiunile centrelor istorice, la Sesiunea anuală a Comisiei de Istorie a Orașelor din România (C.I.O.R.) cu tema: 
„Locul centrelor istorice în contextul urban actual”, organizat la Piatra Neamţ de Academia Română, Complexul Muzeal 
Județean Neamț şi Consiliul Judeţean Neamţ. 

sept. 2015 Arhitectul Statie Ciortan - promotor al unui program de arhitectură cu caracter administrativ, la Sesiunea naţională de 
comunicări ştiinţifice a Comisiei de Istorie a Orașelor din România (C.I.O.R.) cu tema: „Oraşul şi administraţia”, organizat la 
Satu Mare de Academia Română, Muzeul Județean Satu Mare. 

apr. 2014 Analiza unor particularităţi ale sistemului constructiv existent în zona definită de străzile Lipscani, Zarafi, Gabroveni şi Şelari, 
la al XV-lea Simpozion anual „Arhitectură Restaurare Arheologie” (A.R.A.), organizat la Bucureşti în parteneriat cu Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Academia Română. 

oct. 2013 Memoria existenţei clădirilor, la ediţia a XV-a a Sesiunii Comisiei de Istorie a Orașelor din România (C.I.O.R.) cu tema: 
„Monumentul - tradiţie şi viitor”, secţiunea: Viaţa monumentelor urbane - istorie, arhitectură, arheologie, organizat la Iaşi de 
Academia Română, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi - Muzeul Unirii. 

apr. 2001 Zona afectată de marele incendiu din 23 martie 1847 - analiza ţesutului urban, la simpozionul „Arhitectură Restaurare 
Arheologie”, organizat de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Academia Română. 

nov. 2000 Rolul seminarizării în învăţământul de arhitectură, la „Sesiunea Anuală de Comunicări a Cadrelor Didactice” cu tema 
„Research by Design - Cercetare prin proiect”, organizat la U.A.U.I.M. de Facultatea de Arhitectură a Universităţii din Delft. 
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apr. 2000 Metode cartografice de cercetare a evoluţiei ţesutului urban, la simpozionul „Arhitectură, restaurare, arheologie”, organizat 
de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Academia Română. 

iun. 1998 Documente cartografice - dificultăţi de abordare, la a XVII-a sesiune a Oficiului pentru Patrimoniul Cultural Naţional 
(O.P.C.N.) al Municipiului Bucureşti cu tema: „Criză, tranziţie - patrimoniul cultural naţional”, organizat de O.P.C.N., Muzeul 
de Istorie şi Arta al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România. 

feb. 1998 Analiza reţelei stradale din planul Ernst (1791), în zona centrală a oraşului Bucureşti, la sesiunea de comunicări ştiinţifice 
„Cercetarea în Învăţământul de Arhitectură”, organizată de Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – Bucureşti. 

oct. 1994 Evoluţia ţesutului urban în zona străzii Lipscani din Bucureşti (istoric, tendinţe, propuneri), la simpozionul „Drumuri şi oraşe”, 
organizat la Bistriţa de Academia Română, Comisia de Istorie a Oraşelor din România (C.I.O.R.) şi Consi liul Local al 
Oraşului Bistriţa. 

apr. 1989 Antonio Gaudi - Elemente specifice ale creaţiei sale arhitecturale, la sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor din 
cadrul I.A.I.M.. 

 

PUBLICAŢII (lucrări publicate în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi) 
 

sub tipar Funcția și funcțiunile centrelor istorice, în „Historia Urbana”, Editura Academiei Române; (comunicare la simpozionul „„Locul 
centrelor istorice în contextul urban actual” Piatra Neamţ, mai 2016, organizat de Academia Română, C.I.O.R. şi Complexul 
Muzeal Județean Neamț şi Consiliul Judeţean Neamţ); 

sub tipar Arhitectul Statie Ciortan - promotor al unui program de arhitectură cu caracter administrativ, în „Historia Urbana”, Editura 
Academiei Române; (comunicare la simpozionul „Oraşul şi administraţia” Satu Mare, septembrie 2015, organizat de 
Academia Româna, C.I.O.R. şi Muzeul Județean Satu Mare); 

nov. 2016 Particularităţi ale cercetării patrimoniului imobil - studiu de caz - Biserica Manea Brutaru (ro), Particulars of Heritage Building 
research case study - Saint Nicolas Church (Manea Brutaru) (en), în „Restitutio” Buletin de conservare-restaurare, ediţie 
bilingvă cu tema: Recuperarea material şi imaterial - atitudini de conservare şi restaurare, asigurată de „Muzeul Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti”, nr.10, vol.1, ed. Oscar Print, Bucureşti, noiembrie 2016, ISSN 2065-2992.. 

sept. 2007 Să nu uităm nicicând … spaţiile interioare, în volumul „Bucureşti - Stop-cadru! Despre atmosferă prin arhitectură şi 
urbanism”, realizat de U.A.U.I.M. şi U.N.A. în cadrul proiectului de cercetare „Artă comunităţi urbane mobilizare (ACUM) - 
Reinserţia socială a proiectului artistic şi arhitectural”, contract CNCSIS 12/2007; GR 5/09.05.2007, tema 3, Bucureşti, 2007, 
pp.131-140, Editura universitară „Ion Mincu”, ISBN 978-973-7999-95-5. 

1999 Ipoteză de delimitare a ansamblului „Curtea Veche” – studiu de caz – prin transpunerea grafică pe planul actual a reţelei 
stradale din planul Ernst (1791), în zona centrală a oraşului Bucureşti, în „Bucureşti – Materiale de istorie şi muzeografie”, 
Bucureşti, 1999, nr. 13, pp. 77-90, editat de Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti; 

1998 Analiza reţelei stradale din planul Ernst (1791), în zona centrală a oraşului Bucureşti, în „Analele Arhitecturii”, Bucureşti, 
1998/anul 1, no. 1, pp. 39-41, editat de I.A.I.M.; (comunicare la simpozionul „Cercetarea în învăţământul de arhitectură” 
organizat de I.A.I.M. – Bucureşti); 

1997 Recenzie la lucrarea „Arhitectura tradiţională gorjană” de arh. Andrei Pănoiu, în „B.C.M.I.”, Bucureşti, 1997/VIII,        nr. 1-4, 
pp.120-121; 

1996 Evoluţia ţesutului urban în zona străzii Lipscani (istoric, tendinţe, propuneri), în „Historia Urbana”, nr.1/2 1996, Tomul IV, 
pag.191-201, Editura Academiei Române; (comunicare la simpozionul „Drumuri şi oraşe” Bistriţa octombrie 1994, organizat 
de Academia Româna, Comisia de Istorie a Oraşelor din România şi Consiliul Local al Oraşului Bistriţa); 

 

ELABORARE MATERIAL DIDACTIC DE SPECIALITATE 
 

mai 2002 Ghidul excursiei de studiu în Grecia şi Italia (selecţie, traducere şi redactare material documentar). 

iul. 1999 Extras de termeni de restaurare din lucrarea: Dictionnaire de L’Urbanisme et de L’Amenagement, de P. Merlin şi F. Choay 
(selecţie şi redactare); 

apr. 1998 Ghidul Excursiei de Studiu la al XXXIII-lea Seminar Internaţional al Asociaţiei Europene de Învăţământ de Arhitectură 
(selecţie, traducere şi redactare material documentar); 

apr. 1998 Ghidul excursiei de studiu în Italia (selecţie, traducere şi redactare material documentar), în colaborare cu conf. dr. arh. 
Mihaela Criticos; 

apr. 1997 Ghidul excursiei de studiu în Turcia (selecţie, traducere şi redactare material documentar); 
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ Din ultimii cinci ani universitari (2012-2017) 
 

• specializarea Conservarea clădirilor istorice şi planificarea urbană în zonele istorice 

• titular de cursuri Studiu de fundamentare a intervenţiilor în ZCP & C.I. - curs opţional anii IV şi V - Facultatea de Arhitectură; 
Conservarea monumentelor - Tipuri de intervenţie - curs opţional anii IV şi V - Facultatea de Arhitectură; 
Analiza cartografică operaţională - curs anul III - Facultatea de Restaurare Sibiu; 
Analiza multicriterială a ţesutului urban - curs anul III - Facultatea de Restaurare Sibiu. 
Studiu de fundamentare şi conceptul de intervenţie - curs anul III - Facultatea de Restaurare Sibiu; 

• titular coordonare  şi 
îndrumare proiecte 

(2012-2014) 

Inserţii în situri protejate - proiect opţional anul V - Facultatea de Arhitectură; 
Proiect de finalizare a studiilor - proiect anul III - Facultatea de Restaurare Sibiu. 

• titular activităţi pentru 
studii academice  
postuniversitare 

Prelegeri şi îndrumare aplicaţii pentru modulul III al cursului Postuniversitar de la Brăila. 

• îndrumare proiecte Proiect de Restaurare - proiect anul IV - Facultatea de Arhitectură; 
Integrare in sit protejat - aplicaţii curs anul V - Facultatea de Arhitectură; 
Releveu - practică anul V - Facultatea de Arhitectură; 
Lucrări şi proiecte de Disertaţie, Prediplomă şi Diplomă; - anul VI - Facultatea de Arhitectură. 

• activitate metodică preşedinte comisie de Disertaţie la Facultatea de Arhitectură; 
preşedinte comisie de Diplomă la Facultatea de Restaurare Sibiu; 
preşedinte comisie de Concurs pentru Gradul Didactic; 
membru în comisia de Admitere la Facultatea de Restaurare Sibiu; 
membru în comisia de susţinere a referatelor de Doctorat; 
referent Teze de Doctorat (din 2012). 

 

ATELIERE, GRUPURI DE LUCRU ŞI EXPOZIŢII 
 

apr./nov. 2007 Organizarea şi coordonarea atelierului româno-german şi a expoziţiei de prezentare a proiectelor având ca 
subiect: Reabilitarea spaţiului public bucureştean degradat în urma demolărilor, desfăşurat în aprilie 2007 la 
U.A.U.I.M. şi în noiembrie 2007 la Universitatea din Stuttgart. 

apr. 2006 Participare la Expoziţia Anuală a O.A.R., ediţia 2006 cu lucrarea: Studiu istoric pentru imobilul din Calea 
Victoriei, nr. 56, identic cu str. Ion Câmpineanu, nr 15 (Hotel Continental); 

feb. 2004 Coordonator al echipei delegate de U.A.U.I.M. în cadrul programului de învăţământ „Dezvoltarea Durabilă a 
Oraşelor Istorice”, la atelierul de lucru cu tema: „Realizarea dezvoltării interculturale dintre Florenţa şi o serie de 
oraşe europene selecţionate” - organizat de Fundaţia Del Bianco la Florenţa - Italia, în perioada 08-15 februarie 
2004; 

mai 2002 / mai 2003 Participare la îndrumarea activităţii în cadrul atelierului franco-român de restaurare cu tema: Restaurarea şi 
revitalizarea Bisericii Azilului - Sibiu; organizat în mai 2002 de U.A.U.I.M. Şcoala de studii Academice 
Postuniversitare, Departamentul Restaurarea Monumentelor şi Ansamblurilor Istorice, iar în mai 2003 de Centrul 
de Înalte Studii din Chaillot - Paris; 

2001 Responsabil coordonator pentru domeniile „Istorie” şi „Patrimoniu”, din cadrul programului B.I.C.A.U.; 

mai 2000 / mai 2001 Participare la îndrumarea activităţii în cadrul atelierului franco-român de restaurare cu tema: Restaurarea şi 
revitalizarea Cetăţii Câlnic – monument al patrimoniului mondial UNESCO; organizat în mai 2000 de U.A.U.I.M. 
Şcoala de studii Academice Postuniversitare, Departamentul Restaurarea Monumentelor şi Ansamblurilor 
Istorice, iar în mai 2001 de Centrul de Înalte Studii din Chaillot - Paris; 

oct. 2001 Co-organizator al expoziţiei Mesaje din Bucureştii de altădată, Muzeul de Istorie Bucureşti, în cadrul programului 
Săptămâna arhitecturii, organizat de U.A.U.I.M., M.L.P.T.L. şi M.C.C.; 

dec. 1999 Membru al grupului de lucru pentru elaborarea următoarelor proiecte de ordonanţe: 
Ordonanţă privind protecţia patrimoniului arheologic; 
Ordonanţă privind protecţia monumentelor istorice în lista patrimoniului mondial; 

mar. 1999 Membru al grupului de lucru al Secţiunii de Evidenţă, a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice pentru 
elaborarea următoarelor proiecte cu caracter normativ: 
Corelare a Listei Monumentelor istorice cu prevederile legislative; 
Criterii de clasare a imobilelor în Lista Monumentelor Istorice; 
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nov. 1995 Participare la atelierul de lucru Dezvoltare şi protecţie în strategiile locale Constanţa, organizat de C.L.M. 
Constanţa şi Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Servicii Publice (F.D.L.S.P.) cu tema: Dezvoltarea economică 
şi protecţia identităţii în zona istorică „Peninsula” din Constanţa; 

aug. 1990 Co-organizator al expoziţiei „Old Prison” (pe tema demolărilor din anii ’80) prezentată între 10 - 17 august în 
cadrul celei de-a zecea întâlniri a European Architecture Student Assembly (E.A.S.A.-90), organizată de Şcoala 
de Arhitectură a Universităţii din Lund, la Karlskrona - Suedia; 

iul.-aug. 1990 Participare (între 27 iulie - 17 august) ca membru al echipei delegate de Asociaţia Studenţilor Arhitecţi (A.S.A.) 
la a zecea întâlnire a European Architecture Student Assembly (E.A.S.A.-90), organizată de Şcoala de 
Arhitectură a Universităţii din Lund, la Karlskrona - Suedia; 

 

APARTENENŢA LA ORGANIZAŢII PROFESIONALE 
 

• organizaţii naţionale • din 2002 - membru în Ordinul Arhitecţilor din România, ca arhitect cu drept de semnătură, T.N.A. 3809; 

 • din 1994 - membru în Comisia de Istorie a Oraşelor din România (C.I.O.R.); 

 • din 2010 - membru în Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (A.P.U.R.); 

• organizaţii internaţionale • din 2005 - membru în organizaţia I.C.O.M.O.S. - România. 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ          Vezi anexa: LISTA LUCRĂRILOR DE CERCETARE ŞI PROIECTARE ELABORATE 
INDIVIDUAL ŞI ÎN COLABORARE ÎN PERIOADA 1989 - 2017 

 
 

 

 iunie 2017      conf. dr. arh. Valeriu-Eugen DRĂGAN 
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LISTA LUCRĂRILOR DE CERCETARE ŞI PROIECTARE 
ELABORATE INDIVIDUAL ŞI ÎN COLABORARE ÎN PERIOADA 1989 - 2017 

 

STUDII  ŞI  LUCRĂRI  INDIVIDUALE (EVALUARE ŞI REGLEMENTARE A INTERVENŢIILOR PENTRU IMOBILE DE PATRIMONIU) 

feb. 2017 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei solicitate pentru „Documentaţie tehnică 
pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare bar / subsol SAD 08 - subsol, la complexul arhitectural „Palatul 
Bragadiru” Calea Rahovei nr. 147-153, sector 5, Bucureşti”, faza: D.T.A.C.; 

sept. 2016 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei solicitate pentru „Mănăstirea Robaia - 
consolidare şi restaurare stăreţie în jud. Argeş, com. Muşeteşti, Robaia”, faza: P.T.+D. L.; 

iul. 2015 Studiu istoric pentru pentru Biserica „Sfântul Silvestru” imobilul din str. Silvestru nr. 36; 

sep. 2013 Studiu istoric pentru imobilele din str. Lipscani nr. 72 (comun cu str. Gabroveni nr. 35) şi str. Lipscani nr. 74 (comun cu 
str. Gabroveni nr. 37). 

apr. 2013 Memoriu de evaluare a intervenţiilor pentru imobilul din str. F-ca. de Glucoză nr. 2-4 „Muzeul Aviaţiei”; 

feb. 2013 Studiu istoric pentru Biserica „Sf. Nicolae” - Manea Brutaru, imobilul din str. G-ral. C-tin. Budişteanu nr. 4-6. 

dec. 2012 Memoriu de evaluare a intervenţiilor pentru imobilul din str. Şelari nr. 2 şi Lipscani nr. 36; 

iul. 2012 Studiu istoric pentru imobilele din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 17-21. 

iun. 2012 Actualizare - studiu istoric pentru imobilul din Str. Cristian Tell, nr. 16A-16B-18. 

mai 2012 Expertiză tehnică referitoare la protecţia valorilor culturale instituite pentru imobilului din Bucureşti, strada Dumbrava 
Roşie, nr. 9, sector 2, în scopul stabilirii posibilităţii de intrare în legalitate a lucrărilor de consolidare, protejare, 
restaurare, reamenajare deja executate. 

dec. 2011 Referat de verificate pentru faza D.T.A.C. referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei solici tate 
pentru „Consolidarea turnului scenei, Teatrul ODEON, Calea Victoriei, nr. 40-42, sector 1, Bucureşti. 

nov. 2011 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei solicitate pentru „Consolidarea turnului 
scenei, Teatrul ODEON, Calea Victoriei, nr. 40-42, sector 1, Bucureşti” - faza studiu de fezabilitate; 

mai 2011 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Slănic, nr. 2; 

apr. 2011 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Iulia Haşdeu, nr. 2; 

feb. 2011 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Doamnei, nr. 9 – sinteza valorilor culturale; 

dec. 2010 Răspuns la obiecţiunile formulate de părţi la „Raport de expertiză tehnică pentru Fabrica de ciorapi Timişoara” 
(referitor la cauza ce priveşte pe reclamanta SCKAUFLAND ROMÂNIA cu sediul ales la SCA Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen în Bucureşti, sect. 1, Bucharest Business Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et. 4, în 
contradictoriu cu pârâţii M.C.P.N. cu sediul în Bucureşti, sect. 1 Şos. Kiseleff, nr. 30 şi D. C.C.P.C.N.J. TIMIŞ cu sediul 
în Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8, jud. Timiş, având ca obiect anulare act administrativ.); 

oct. 2010 Raport de expertiză tehnică pentru Fabrica de ciorapi Timişoara (referitor la cauza ce priveşte pe reclamanta 
SCKAUFLAND ROMÂNIA cu sediul ales la SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen în Bucureşti, sect. 1, 
Bucharest Business Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et. 4, în contradictoriu cu pârâţii M.C.P.N. cu 
sediul în Bucureşti, sect. 1, Şos. Kiseleff, nr. 30 şi D. C.C.P.C.N.J. TIMIŞ cu sediul în Timişoara, str. Episcop Augustin 
Pacha, nr. 8, jud. Timiş, având ca obiect anulare act administrativ.); 

iun. 2010 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei de realizare a unei construcţii noi pe 
suprafaţa imobilului din strada Thomas Masaryk, nr. 25, Sector 2, Bucureşti; 

mai 2010 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei:„amenajare studio foto şi magazin”, 
precum şi „amplasare semnalistică luminoasă” solicitate pentru imobilul din strada Paris, nr. 14A; 

oct. 2009 Studiu istoric pentru imobilul din Str. L. Tolstoi, nr. 46; 

apr. 2009 Raport de audit în specialitatea arhitectură referitor la studiul de fezabilitate pentru Palatul de Justiţie Iaşi; 

mar. 2009 Raport de audit în specialitatea arhitectură referitor la schiţele de proiecte pentru imobilele tribunalelor din Oradea, 
Cluj şi Turda; 

mar. 2009 Studiu istoric pentru imobilul din Str. G-ral. Ernest Broşteanu, nr. 4; 

feb. 2009 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Cristian Tell, nr. 16A-16B-18; 
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iun. 2008 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Ionel Perlea, nr. 8; 

mai. 2008 Studiu istoric pentru imobilul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 33; 

mar. 2008 Studiu istoric pentru imobilul din Piaţa Gh. Lahovary; 

feb. 2008 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Eremia Grigorescu, nr. 1; 

feb. 2008 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Carol Davila, nr. 68; 

ian. 2008 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Dionisie Lupu, nr. 70-72; 

dec. 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Bărăţiei, nr. 33; 

nov. 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Doamnei, nr. 9 - Trei Ursuleţi (Pechea); 

nov. 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Negustori, nr. 6-8 identic cu Str. Teodor Ştefănescu, nr. 3; 

iul. 2007 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei solicitate pentru „Amenajare Teatrul 
Odeon - sala studio – Bucureşti”; 

iul. 2007 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite şi identificate în cazul intervenţiei solicitate prin documentaţia 
„Consolidare - restaurare - Sala de festivităţi a Colegiului Naţional Matei Basarab” din Bucureşti; 

mai 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Str. Nicolae Iorga, nr. 28-30; 

apr. 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Str. George Enescu, nr. 11; 

mar. 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Calea Moşilor, nr. 82 (evaluare Hanul Polonez); 

feb. 2007 Studiu istoric pentru imobilul din Calea Rahovei, nr. 147-153 (Palatul Bragadiru); 

nov. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Părintele Galeriu (fosta str. Venerei), nr. 13; 

nov. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Parfumului, nr. 33; 

oct. 2006 Memoriu referitor la protecţia valorilor culturale instituite în cazul intervenţiei solicitate pentru „Modernizarea şi 
amenajarea hotelului Athénée Palace - Hilton - Bucureşti”; 

sept. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Thomas Masaryk, nr. 25; 

aug. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. D. Al. Xenopol, nr. 2; 

aug. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Visarion, nr. 8; 

iul. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Negustori, nr. 7; 

iul. 2006 Analiza relaţiei dintre imobilul studiat (delimitat de: str. I. S. Turgheniev, bd. Mircea Eliade şi bd. Aviatorilor) şi valor ilor 
culturale instituite în zonă; 

iun. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Doamnei, nr. 9, (fostul cinematograf Doina); 

apr. 2006 Studiu istoric pentru Parcul Carol -I-; 

apr. 2006 Studiu istoric de fundamentare a D.U. pentru amplasarea Catedralei Mântuirii Neamului în zona delimitată de Calea 13 
Septembrie, str. Izvor, bd. Naţiunile Unite şi Palatul Parlamentului; 

ian. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din Calea Victoriei, nr. 56, identic cu str. Ion Câmpineanu, nr 15 (Hotel Continental);  

mai. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Academiei, nr. 29; 

dec. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Iancului, nr 90; 

nov. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 2-4; 

oct. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Blănari, nr. 18; 

apr. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din Calea Floreasca, nr. 70-72; 

nov. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din bd. Regina Maria, nr.80 (identic str. Poiana Florilor, nr. 15); 

nov. 2004 Studiu istoric de fundamentare a D.U. în zona învecinată imobilului din bd. M. Kogâlniceanu, nr. 55A; 

oct. 2004 Analiza evoluţiei reţelei stradale în zona bulevardului 1 decembrie 1918 (fosta str. Ecaterina Teodoroiu); 

mai. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din str. Căderea Bastiliei, nr. 90; 

apr. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din str. Costache Negri, nr. 16; 

apr. 2004 Studiu istoric de fundamentare a P.U.Z. în perimetrul străzilor: Cobălcescu, Ghe. Lazăr, I. Slavici, Ostaşilor; 

dec. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din b-dul. Iancu de Hunedoara, nr. 54A; 

oct. 2003 Studiu istoric pentru Piaţa Victoriei; 

sept. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. Carol Davila, nr. 34; 
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mai 2003 Studiu istoric pentru imobilul Piaţa 1 Mai; 

mai 2003 Studiu istoric pentru imobilul din b-dul. Dacia, nr. 20; 

apr. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. Lipscani, nr. 94; 

mar. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. Franceză, nr. 40; 

oct. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din str. Traian, nr. 184; 

nov. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din str. G-ral. Cerchez, nr. 10, Parcelarea Şerban-Vodă; 

sept 2002 Studiu istoric pentru imobilul din b-dul. Aviatorilor, nr. 108, Restaurantul Bordei; 

sept. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din şoseaua Nordului, nr. 7-9, Parcul Herăstrău; 

aug. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din calea Moşilor, nr. 128, sediul A.G.V.P.S.; 

iul. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din str. G-ral. Candiano Popescu, nr. 2, Muzeul tehnic Prof. ing. Dimitrie Leonida; 

iul. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din Parcul Herăstrău (b-dul. Aviatorilor, nr. 1), Restaurantul „Pescăruş”; 

iun. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din str. ing. Ermil Pangrati, nr. 15, Casa V. V. Tilea; 

apr. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din str. Tudor Arghezi, nr. 10; 

mar. 2002 Studiu istoric pentru imobilul din str. Zborului, nr. 6; 

sept. 2001 Studiu istoric pentru imobilul din calea Dorobanţilor, nr. 42; 

sept. 2001 Studiu istoric pentru imobilul din calea Moşilor, nr. 82 (str. Radu Calomfirescu, nr. 8); 

sept. 2001 Concluziile studiului istoric pentru imobilul din str. Luigi Cazzavilan, nr. 13; 

iul. 2001 Studiu istoric pentru imobilul din şoseaua P.D. Kiseleff, nr. 47 – Casa Titulescu; 

iul. 2001 Studiu istoric pentru imobilul din str. Virgil Lazarovici, nr. 12 Parcelarea Iancului; 

iul. 2001 Studiu istoric pentru imobilul din str. Vasile Cristescu, nr. 16 Parcelarea Hârjeu; 

apr. 2001 Studiu istoric – imobilul din str. Covaci, nr. 6 (str. Soarelui, nr.1); 

mar. 2001 Studiu istoric – imobilul din b-dul. Dacia, nr. 30; 

dec. 2000 Studiu istoric – imobilele din str. Franceză, nr. 34 şi nr. 36; 

dec. 2000 Studiu istoric – imobilul din str. Halelor, nr. 7; 

nov. 1998 Studiu istoric de evaluare a imobilului din str. G-ral. Budişteanu, nr. 28; 

mar. 1998 Imobilul din b-dul. Aviatorilor, nr. 8 A/C analiza valorilor instituite prin L.M.I.-M.B. anexa la O.G. nr.27 / 1992 aprobată 
prin Legea nr. 11 / 1994; 

ian. 1998 Imobilul din str. Mircea Vulcănescu, nr. 6 - studiu istoric; 
 

COLABORĂRI  LA  STUDII,  LUCRĂRI  ŞI  PROIECTE 

din 2008 colaborare cu - varii colective 

oct. 2016 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Stăncuţa, jud. Brăila (colab. dr. arh. Ioana-Maria Petrescu, dr. arh. Constantin Bogdan Stanciu, 
dr. ist. Antal Lukacs). 

apr. 2016 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Reviga, jud. Ialomiţa (colab. dr. arh. Ioana-Maria Petrescu, dr. arh. Constantin Bogdan Stanciu). 

mar. 2016 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Vâlcelele, jud. Călăraşi (colab. dr. arh. Ioana-Maria Petrescu, dr. arh. Cristina Ivănescu, dr. arh. 
Constantin Bogdan Stanciu, exp. arhe. Done Şerbănescu). 

mar. 2016 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Oinacu, jud. Giurgiu (colab, dr. arh. Andreea Pop, dr. arhe. Andrei Măgureanu); 

nov. 2015 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Clinceni, jud. Ilfov (colab, dr. arh. Andreea Pop); 

nov. 2015 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Berteştii de Jos, jud. Brăila (colab. dr. arh. Ioana-Maria Petrescu, dr. arh. Constantin Bogdan 
Stanciu); 

sept. 2015 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Domneşti, jud. Ilfov (colab. dr. ist. Sergiu Iosipescu, dr. arh. Andreea Pop); 
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aug. 2015 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Letca Nouă, jud. Giurgiu (colab. dr. ist. Antal Lukacs, dr. arh. Andreea Pop, dr. arh. Ioana-Maria 
Petrescu, dr. arh. Constantin Bogdan Stanciu); 

iun. 2015 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Reviga, jud. Ialomiţa (colab. dr. arh. Andreea Pop); 

feb. 2015 Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea obiectivelor istorice şi delimitarea zonelor de protecţie, în vederea 
elaborării P.U.G. com. Iepureşti, jud. Giurgiu (colab. dr. ist. Antal Lukacs, dr. arh. Andreea Pop, dr. arh. Ioana-Maria 
Petrescu, dr. arh. Constantin Bogdan Stanciu) 

aug. 2014 consultanţă pentru proiect „Amenajare parc pe amplasamentul fostului Spital orăşenesc Urziceni” 

mar. 2014 Studiu istoric pentru imobilul „lot nr. 1” fabrica de ţevi „Republica” din Bd. Basarabia nr. 256, (colab. dr. arh. Ioana 
Maria Petrescu, dr. arh. Constantin Bogdan Stanciu, arh. Aurel Aloman); 

dec. 2013 Studiu istoric de fundamentare pentru P.U.G. comuna Chiajna, Judeţul Ilfov (colab. dr. arh. Andreea Pop); 

mar.2013 Studiu istoric şi arheologic pentru P.U.G. com. Stoicăneşti, jud. Olt, (colab. dr. arhe. Mircea Negru, arhe. George Mihai, 
dr. arh. Constantin Bogdan Stanciu, Gheorghe Vieru) 

2008 - 2011 Şef de Proiect pentru fazele P.Th.+D.E. ale proiectului Nr. 18/2006 „Lucrări de consolidare-restaurare Biserica 
Evanghelică Fortificată Drăuşeni”, Com. Caţa, jud. Braşov, (colaborare cu s.c. „Rescon Moldoveanu” s.r.l. Bacău) 
investiţie în curs de execuţie; 

din 1998 colaborare cu Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting al U.A.U.I.M. - Bucureşti 

feb. 2017 Studiu istoric pentru imobilul aflat în proprietatea S.C. Administrare Active Sector 3, parte componentă a imobilului din 
b-dul. Basarabia nr. 256 - fosta Fabrică de ţevi N. Malaxa (Fabrica de ţevi „Republica”) (componentă adiacentă pentru 
„Studiu istoric pentru Hala Laminor din cadrul fostei Fabrici de ţevi N. Malaxa (Fabrica de ţevi „Republica”), imobilul din 
B-dul. Basarabia nr.256”, elaborat în aprilie 2015). 

apr. 2015 Studiu istoric pentru Hala Laminor din cadrul fostei Fabrici de ţevi N. Malaxa (Fabrica de ţevi „Republica”), imobilul din 
B-dul. Basarabia nr.256. 

aug. 2013 Studiu istoric adiţional pentru „Actualizare P.U.G. Municipiul Piatra Neamţ”. 

2009-2011 Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a 
monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al Municipiului Bucureşti, etapele I şi II, 
inclusiv elaborarea Regulamentului de protecţie al celor trei zone studiate. 

2005-2008 Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a 
monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti”, etapele I, II şi III,  
inclusiv elaborarea Regulamentului de protecţie al celor douăsprezece zone studiate; 

apr. 2006 Studiu privind posibilităţi de amplasare a Catedralei Mântuirii Neamului şi a Mausoleului din Parcul Carol - I - ; 

sept. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din Piaţa Romană, nr. 7, identic cu imobilul din str. Stanislav Cihoschi, nr. 3; 

iun. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din bd. Regina Elisabeta, nr. 38, identic cu imobilul din str. Brezoianu Ion, nr. 16 (Berăria 
Gambrinus); 

2004 P.U.Z. şi Regulament pentru Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti; 

iun.-mar. 2003 Studiu preliminar pentru P.U.Z. Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti; 

iun.-oct. 2000 Verificarea pe teren şi pe carourile topografice a adreselor şi a situaţiei actuale a celor circa 2500 de poziţii înscrise în  
Lista Monumentelor Istorice din Municipiul Bucureşti; 

iun.-iul. 1998 Verificarea şi actualizarea Listei Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti; 

ian.-apr. 1998 Studiu pentru delimitarea zonelor istorice protejate în Bucureşti; 

din 2003 colaborare cu prof. dr. arh. Anca Brătuleanu 

mar. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Atena, nr. 20. 

feb. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din str. Roma, nr. 46; 

feb. 2006 Studiu istoric pentru imobilul din Splaiul Independenţei, nr. 74; 

nov. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din bd. Regina Maria, nr. 8-10; 

oct. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Zborului, nr. 9; 

oct. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din Calea Victoriei, nr. 133-135 (M.I.C.M.); 

iun. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Lipscani, nr. 27, identic cu imobilul din str. Smârdan, nr. 13; 
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iun. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Grigore Mora, nr. 15 (etapa I şi II); 

apr. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din Calea Călăraşi, nr. 38; 

apr. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Icoanei, nr. 72 (Biserica Dichiu-Tirchileşti); 

apr. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. G-ral. Berthelot, nr. 43-45; 

apr. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. George Enescu, nr. 23; 

mar. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Covaci, nr 16 (Cafeneaua Veche); 

feb. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Maria Rosetti, nr. 6; 

feb. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. G-ral. Ernest Broşteanu, nr. 20; 

ian. 2005 Studiu istoric pentru imobilul din str. Mihail Moxa, nr. 16-18; 

dec. 2004 Grădina Bordei - Studiu istoric de fundamentare a P.U.Z. generat de imobilul delimitat de B-dul. Aviatorilor, B-dul. 
Mircea Eliade şi Str. I. S. Turgheniev; 

dec. 2004 Studiu de impact pentru Grădina Bordei - Reguli generale de intervenţie pentru conservarea valorilor culturale instituite 
şi integrarea în zonă; 

nov. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din str. Lt. Av. Iuliu Tetrat, nr. 16; 

aug. 2004 Studiu istoric pentru fundamentare a P.U.D. pentru imobilul din Piaţa C. A. Rosetti, nr. 2; 

iul. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din str. Rabat, nr. 19; 

iul. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din str. Frumoasă, nr. 26; 

iul. 2004 Studiu istoric pentru ansamblul arhitectural al str. Anton Pann; 

iul. 2004 Studiu istoric pentru fundamentare a P.U.Z. Parcul Herăstrău; 

iul. 2004 Studiu istoric pentru fundamentare a P.U.Z. Parcul Tineretului; 

mar. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din str. Mihai Eminescu, nr.62-64 (colţ str. Polonă) 

mar. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din Piaţa C. A. Rosetti, nr. 2; 

mar. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din bd. Aviatorilor, nr. 8; 

ian. 2004 Studiu istoric pentru imobilul din bd. Carol -I-, nr. 17; 

sept. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. Ştirbey Vodă, nr. 146; 

sept. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. dr. Iacob Felix, nr. 16; 

aug. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. Câmpineanu, nr. 2&7; 

aug. 2003 Studiu de impact asupra valorilor istorice din zona Cozia pentru amplasare staţie carburanţi OMV; 

mar. 2003 Studiu istoric pentru imobilul din str. Berthelot, nr. 9; 

1997-2000 colaborare cu prof. dr. arh. Sanda Voiculescu 

mai 2000 Studiu valorilor arhitecturale ale complexului Fabrica de Gaz. 

mai 2000 Studiu valorilor arhitecturale ale ansamblului Fabrica de bere Bragadiru; 

mai 2000 Studiu istoric pentru magazinul La vulturul de mare cu peştele în gheare; 

ian. 2000 Studiu valorilor arhitecturale ale hotelului Palas; 

iun. 1999 Studiu valorilor arhitecturale ale complexului de Antrepozite; 

ian. 1999 Studiu istoric pentru imobilul din str. Orlando 2; 

dec. 1998 Studiu istoric pentru imobilul din str. G-ral. Berthelot nr.25, str. Luterană nr.1; 

oct. 1998 Studiu istoric - sediul CONEL - Imobilul din b-dul. Magheru nr.33 / str. Mendeleev nr.34; 

apr. 1998 Studiu istoric pentru extindere a imobilului din b-dul. Elisabeta nr.20; 

nov. 1997 Studiu istoric pentru proiectul de extindere a hotelului Majestic; 

iun. 1997 Studiu istoric pentru integrarea în zonă a imobilului din strada Băcani nr.2; 

feb.1997 Studiul valorilor istorice şi regulament de intervenţie pentru imobilul din str. Lipscani nr.71; 

1994-1999 colaborare cu „Urbana” s.a., director arh. Şerban Popescu-Criveanu 

iul. 1999 Studiu de conservare a faţadelor din zona istorică în Bucureşti. 

apr. 1999 Regulament Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Botoşani; 

apr. 1998 P.U.Z. Calea Floreasca; 
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1996-1997 Regulament de construcţie aferent P.U.G. Municipiul Târgovişte; 

1995-1996 Regulament de construcţie în zone de construcţie cu autorizare directă - etapa a doua; 

1994-1995 Planul urbanistic general şi Regulamentul de construcţie aferent pentru Municipiul Tulcea; 

1993-1995 colaborare cu „Arconi” s.r.l., director arh. Şerban Popescu-Criveanu 

1994-1995 • Regulament de construcţie a locuinţelor pe loturi în zone de construcţie cu autorizare directă. 

1994-1995 • Planul de dezvoltare şi zonarea funcţională de perspectivă în Municipiul Bucureşti; 

1993-1994 • Regulament pilot de construcţie pentru locuinţe pe loturi; 

1993-1996 în cadrul D.M.A.S.I. (Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice), compartimentul Investigaţii, 
atelierul de proiectare condus de arh. Marta Nicolescu 

1995-1996 şef de proiect pentru studiul de fezabilitate: Restaurarea, consolidarea şi reabilitarea cazinoului din Vatra Dornei, 
judeţul Suceava”. 

1994-1995 membru al echipei de elaborare a proiectului: Restaurarea, consolidarea şi reabilitarea ansamblului fortificat (incinta şi 
biserica) din Drăuşeni (Draas) judeţul Braşov, faza proiect tehnic, inclusiv releveu şi cercetare de parament în cadrul 
studiului istoric; 

1993-1994 membru al echipei de elaborare a proiectului: Restaurarea, consolidarea şi reabilitarea bisericii fortificate din Drăuşeni 
(Draas) judeţul Braşov, inclusiv releveu şi cercetare de parament în cadrul studiului istoric; 

 
 
 

 Iun. 2017     întocmit: conf. dr. arh. Valeriu-Eugen DRĂGAN 
 
 
 


