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Bogdan-Traian Bogoescu 

 Strada Vârtejului, nr. 18, județ Ilfov,  Romania 

-

-

Nationalitate Română | Data nașterii 05/09/1945 | Locul nașterii  Sinaia, România 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 
• Perioada (de la-până la) 2012 – 2013  

• Numele şi adresa
angajatorului 

4B Consultanta Arhitectura s.r.l.; bd. Alexandru Ioan Cuza 98A, Etaj 2, ap. 
10, sector 1, București 

• Domeniul/sectorul de
activitate 

Arhitectura, Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute       Expert Urbanist 
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi 
PROPUNERE SOLUTIE TEHNICA PENTRU ACTUALIZAREA PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL al MUNICIPIULUI BUCURESTI 
Concurs cu Invitati castigat in colaborare cu Universitatea de Arhitectura si 
Urbanism “Ion Mincu”, ARNAIZ Consultores (Spania), AECOM (Marea 
Britanie), SYNERGETICS Corporation si INTERGRAPH (Expert GIS). 

      Evaluare planse concurs, evaluare piese scrise, elaborare viziune. 

• Perioada (de la-până la) 2011 – 2013 
• Numele şi adresa

angajatorului 
Ministerul Culturii si Patrimoniului National; bd. Unirii nr. 22, 
Sector 3, Bucuresti, Romania 

• Domeniul/sectorul de
activitate 

Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Membru al Comisiei Secțiunii de Urbanism și Zone Protejate 
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi 
- Avizarea Documentatiilor de Urbanism prezentate in

cadrul comisiei 

• Perioada (de la-până la) 2010 – prezent 
• Numele şi adresa

angajatorului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (actual Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice) ; str. Apolodor nr. 
17, Sector 5, Bucuresti, Romania 

• Domeniul/sectorul de
activitate 

Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Vicepresedinte al Comisiei Nationale de Dezvoltare Teritoriala 

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

- Avizarea Documentatiilor de Urbanism prezentate in
cadrul comisiei 

- Inlocuirea Presedintelui Comisiei si conducerea sedintei
de avizare in cazul absentei acestuia

• Perioada (de la-până la) 2002 – 2014 
• Numele şi adresa

angajatorului 
Primaria Sectorului 2 a Municipiului Bucuresti; str. Chirigiilor nr. 
11-13, Sector 2, Bucuresti, Romania

• Domeniul/sectorul de
activitate 

Urbanism

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Membru al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi 
- Avizarea Documentatiilor de Urbanism prezentate in

cadrul comisiei
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• Perioada (de la-până la)  2008 – 2017 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Primaria Generala a Municipiului Bucuresti; str. Regina Elisabeta 

nr. 47, Sector 1, Bucuresti, Romania 
• Domeniul/sectorul de 

activitate 
 Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Membru al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - Avizarea Documentatiilor de Urbanism prezentate in 

cadrul comisiei 
- Inlocuirea Presedintelui Comisiei si conducerea sedintei 

de avizare in cazul absentei acestuia 
 

• Perioada (de la-până la)  2002 – 2006 / 2014 – 2018  
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Ordinul Arhitectilor Romania; str. Academiei nr.18-20, Sector 1, 

Bucuresti, Romania 
• Domeniul/sectorul de 

activitate 
 Legislatie si Organizare a Activitatii Profesionale 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Vicepresedinte al Filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor Romania 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - Coordonarea si supervizarea activitatii legislative in 

domeniul practicării meseriei de arhitect 
 

• Perioada (de la-până la)  2011 – prezent 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 4B Consultanta Arhitectura s.r.l.; bd. Alexandru Ioan Cuza 98A, 

Etaj 2, ap. 10, sector 1, București 
• Domeniul/sectorul de 

activitate 
 Arhitectura, Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Arhitect, Arhitect-Urbanist 
                      • telefon/fax/e-

mail 
 office@4b-arhitectura.ro 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - coordoneaza activitatea de arhitectura si urbanism din 
cadrul societatii 

- stabileste solutiile ce se impun în discutii cu beneficiarii 
- stabileste responsabilitatile membrilor societatii 
- verifica modul de întocmire a documentatiilor 
- colaboreaza cu toate specialitatile care concura la 

realizarea proiectului 
 

• Perioada (de la-până la)  1992 – 2011 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 BAU (S.C. Bogoescu Arhitectura Urbanism s.r.l.); intr. Filioara nr. 

2, Sector 1, Bucuresti, Romania 
• Domeniul/sectorul de 

activitate 
 Arhitectura, Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Arhitect, Arhitect-Urbanist 
                      • 
telefon/fax/e-mail 

 office@bogoescuarhitectura.ro 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - coordoneaza activitatea de arhitectura si urbanism din 
cadrul societatii 

- stabileste solutiile ce se impun în discutii cu beneficiarii 
- stabileste responsabilitatile membrilor societatii 
- verifica modul de întocmire a documentatiilor 
- colaboreaza cu toate specialitatile care concura la 

realizarea proiectului 



 3 

 
• Perioada (de la-până la)  1991-1992 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
B-dul regina elisabeta, nr.47, sector 5, Bucuresti  

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Administratie 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Arhitect Sef al Municipiului Bucuresti 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - aproba continutul avizelor Comisiei Tehnice de Urbanism, 

Certificatelor de Urbanism si Autorizatiilor de Construire în 
vederea prezentarii Primarului General 

- prezideaza Comisia Tehnica de Urbanism în vederea avizarii 
documentatiilor de urbanism 

- coordoneaza si raspunde de întreaga activitate a Directiei 
Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

- directiveaza activitatea Centrului de Proiectare Urbana, 
înfiintat din dispozitia Primarului General 

- prezinta materiale de sinteza la dispozitia Primarului General 
si al Consiliului Municipiului Bucuresti în vederea redactarii 
dispozitiilor Primarului si respectiv a hotarârilor Consiliului 

 
• Perioada (de la-până la)  1990-1991 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
B-dul regina elisabeta, nr.47, sector 5, Bucuresti  

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Administratie 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Arhitect Sef Adjunct al Municipiului Bucuresti 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - coordoneaza activitatea serviciilor din subordine : 

Urbanism, Certificate, Autorizatii 
- stabileste împreuna cu sefii colectivelor continutul 

avizelor, Certificatelor si Autorizatiilor ce urmeaza a fi 
prezentate Arhitectului Sef pentru însusire 

- discuta si stabileste împreuna cu serviciile raspunsurile la 
corespondenta primita 

- stabileste programul Comisiei Tehnice de avizare a 
documentatiilor însusindu-si referatele întocmite de sefii 
colectivelor 

- colaboreaza cu compartimentele de urbanism ale 
sectoarelor în vederea uniformizarii rezolvarii situatiilor 

- îndeplineste activitatile si responsabilitatile dispuse de 
Arhitectul Sef 

 
• Perioada (de la-până la)  1986-1990 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul Proiect Bucuresti 
Str. Vasile Alecsandri, nr.4, sector 1, Bucuresti 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Arhitectura, Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Sef sectie 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - stabilirea în cadrul colectivului de conducere al institutului 

programul de proiectare al sectiei 
- stabilirea termenelor intermediare si a celor finale la 

nivelul sectiei pentru elaborarea documentatiilor 
- purtarea discutiilor cu conducerile celorlalte sectii care 

colaboreaza la întocmirea proiectelor, în vederea stabilirii 
de termene si conditii de proiectare pentru finalizarea 
documentatiilor 

- coordonarea activitatii Comisiei Tehnico-Economice a 
sectiei în care se analizeaza proiectele 
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- asigura rezolvarea sarcinilor administrative si financiare 
ale sectiei 

 
• Perioada (de la-până la)  1980-1986 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul Proiect Bucuresti 
Str. Vasile Alecsandri, nr.4, sector 1, Bucuresti 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Arhitectura, Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Sef Colectiv Arhitectura 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - stabilirea programului de proiectare al obiectivului în 

discutiile purtate cu seful de sectie 
- distributia lucrarilor pe membrii colectivului 
- verificarea, corectarea si însusirea solutiilor prezentate de 

sefii de proiecte 
- colaborarea cu ceilalti sefi de colectiv în vederea 

solutionarii problemelor litigioase dintre specialitati 
 
 

• Perioada (de la-până la)  1969-1980 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Institutul Proiect Bucuresti 

Str. Vasile Alecsandri, nr.4, sector 1, Bucuresti 
• Domeniul/sectorul de 

activitate 
 Arhitectura, Urbanism 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Sef Proiect Complex 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 - stabilirea solutiilor corespunzatoare temei 

- colaborarea cu specialitatile care concura la realizarea 
proiectului 

- stabilirea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei 
proiectate 

- finalizarea proiectului si transmiterea acestuia la 
beneficiar 

- prezentarea documentatiei în comisiile de avizare si 
aprobare si introducerea eventualelor observatii în cadrul 
proiectului 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
• Perioada (de la-până la)  1991 

• Numele şi tipul organizaţiei 
de educaţie şi formare 

 Primaria Toulouse, Franta 

• Tematica de 
bază/competenţe acumulate 

 Stagiu de pregatire in Administratie  
 
 

• Perioada (de la-până la)  1979 
• Numele şi tipul organizaţiei 

de educaţie şi formare 
 Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, str. Academiei  

nr.18-20, Sector 1, Bucuresti, Romania 
• Tematica de 

bază/competenţe acumulate 
 Cursuri Postuniversitare de Urbanism  

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Diploma de arhitect urbanist nr.14/25.04.1984 
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• Perioada (de la-până la)  1963-1969 

• Numele şi tipul organizaţiei 
de educaţie şi formare 

 Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, str. Academiei  
nr.18-20,  
Sector 1, Bucuresti, Romania 

• Tematica de 
bază/competenţe acumulate 

 Arhitect 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Diploma de arhitect Nr. 2118/04.04.1970 

 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMANA 
 

ALTE LIMBI 
  FRANCEZA            ITALIANA 

• Citit  Excelent                  Excelent            
• Scris     Bine                         Bine    

• Vorbit     Bine                         Bine                               
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

 

 PROFESOR INVITAT LA UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA 
SI  
URBANISM  „ION MINCU” BUCURESTI 
 
EXCELENTE ABILITĂȚI DE COMUNICARE SI COORDONARE 
PROIECT 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

 

 MEMBRU AL ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA 
 
MEMBRU AL UNIUNII ARHITECTILOR DIN ROMANIA 
 
MEMBRU AL REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMANIA 
 
MEMBRU AL COMISIEI TEHNICE DE URBANISM A PRIMARIEI 
SECTORULUI 2 BUCURESTI (până în 2014) 
 
MEMBRU AL COMISIEI TEHNICE DE URBANISM SI 
AMENAJAREA TERITORIULUI A PRIMARIEI GENERALE A 
MUNICIPIULUI BUCURESTI (până în 2017) 
 
MEMBRU AL COMISIEI NATIONALE A M.D.R.T. actual 
M.D.R.A.P 
 
MEMBRU AL COMISIEI SECȚIUNII DE URBANISM ȘI ZONE 
PROTEJATE A MINISTERULUI CULTURII (până în 2013) 
 
ADMINISTRATOR S.C.”BOGOESCU ARHITECTURA 
URBANISM” S.R.L. 
 
ADMINISTRATOR S.C. ”4B CONSULTANTA ARHITECTURA” 
S.R.L. 
 

 
 


