
CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII PERSONALE

Nume POPESCU SORIN-DRAGOȘ 

Naţionalitate  ROMANA 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 

• Perioada (de la-până la) 2004- 2009 

• Numele şi adresa angajatorului U.A.U.I.M. str. Academiei 18-20, Bucuresti 

• Domeniul/sectorul de activitate Invatamant de arhitectura 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Preparator arhitect 

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Activitate didactică la anul I de studiu, facultatea de peisagistică 

Activitate didactică la anul I de studiu, catedra Bazele Proiectării, facultatea de arhitectură 

Activitate didactică la anii IV-V de studiu, catedra Sinteza Proiectării, facultatea de arhitectură 

• Perioada (de la-până la) 2009- prezent 

• Numele şi adresa angajatorului U.A.U.I.M. str. Academiei 18-20, Bucuresti 

• Domeniul/sectorul de activitate Invatamant de arhitectura 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Asistent arhitect  

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Activitate didactică la anii IV-V de studiu, catedra Sinteza Proiectării, facultatea de arhitectură 

• Perioada (de la-până la) 2007- prezent 

• Numele şi adresa angajatorului BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA SORIN-DRAGOS POPESCU 

Str. Stefan Mihaileanu 40, ap. 7, București 

• Domeniul/sectorul de activitate Proiectare de arhitectura 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Fondator 

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Proiectare de arhitectura: Studii de soluție, redactări proiecte toate fazele pentru locuințe 
individuale, colective, clădiri de birouri, amenajări de interior, amenajări publice 

• Perioada (de la-până la) 2015- prezent 

• Numele şi adresa angajatorului Marinescu Popescu arhitecți SRL 

Str. Stefan Mihaileanu 40, ap. 7, București 

• Domeniul/sectorul de activitate Proiectare de arhitectura 

mailto:arh.dragos.popescu@gmail.com


• Ocupaţia sau poziţia deţinute Fondator asociat 

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Proiectare de arhitectura: Studii de soluție, redactări proiecte toate fazele pentru locuințe 
individuale, colective, clădiri de birouri, amenajări de interior, amenajări publice 

• Perioada (de la-până la) 2004-2007 

• Numele şi adresa angajatorului Lauster&Radu Arhitecţi S.R.L., str. V. Lascăr, nr. 46, et. 5, sector 2, Bucureşti 

• Domeniul/sectorul de activitate arhitectură 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute arhitect proiectant 

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Proiectare de arhitectura: Studii de soluție, redactări proiecte toate fazele pentru locuințe 
individuale, colective, clădiri de birouri, amenajări de interior, amenajări publice 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

• Perioada (de la-până la) 2012- 2014 

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare 

S.I.T.T., școala doctorală U.A.U.I.M. Bucuresti 

• Tematica de bază/competenţe
acumulate 

Invatamant de arhitectura 

• Diploma sau certificatul obţinute Doctorat in arhitectura, cu teza “Filonul mediteranean în arhitectura Bucureștiului interbelic. 
Contribuția lui Gheorghe Simotta (1891-1979)”  

• Perioada (de la-până la) 2010 – 2011 

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare 

U.N.Arte București 

• Tematica de bază/competenţe
acumulate 

• Diploma sau certificatul obţinute

Pedagogie 

Nivelul I-II pentru pregatirea personalului didactic 

• Diploma sau certificatul obţinute Master romano-francez in Dezvoltare Urbana Integrata 

• Perioada (de la-până la) 2002- 2003 

• Numele şi adresa angajatorului Centre Mediterraneen de l’Environnement, Avignon, Franta 

• Domeniul/sectorul de activitate ONG – informare probleme de mediu 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute Voluntar european 

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Ilustrații în acuarelă pentru carte – “Paysans et paysages de l’arc comtadin”-  si expoziție privind 
evolutia peisajului rurban in Carpentras, Provence, Franța 

• Perioada (de la-până la) 2001-2001 

• Numele şi adresa angajatorului G.P. DOM Novi Sad, Yugoslavia 

• Domeniul/sectorul de activitate Proiectare de arhitectura 

• Perioada (de la-până la) 1997- 2004 

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare 

U.A.U.I.M. București 

• Tematica de bază/competenţe
acumulate 

Invatamant de arhitectura 

• Diploma sau certificatul obţinute Diploma de arhitect 



• Ocupaţia sau poziţia deţinute Arhitect stagiar  

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi 

Practica de vara program IAESTE 

LIMBA MATERNĂ romana 

ALTE LIMBI Engleza Franceza Italiana 

• Citit C1 B2 B2 

• Scris C1 B1 A2 

• Vorbit C1 B1 A2 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

SOCIALE ȘI ORGANIZAȚIONALE

. 

Proiecte in echipă atât pe parcursul studiilor, cât și în timpul diverselor practici și stagiaturi, în 
Romania, Italia, Franta, Germania; concursuri de arhitectura realizate in echipa. 

Sef de proiect  complex pentru proiectul “Reorganizarea si amenajarea spatiului public central 
din Municipiul Ramnicu-Valcea”, Ad 17.000 mp, executat, 2013-2017 

Sef de proiect arhitectură pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean 
Dambovita”, Ad 20.000 mp, exectuat 2009-2011 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

TEHNICE. 

AutoCAD, VectorWorks, 3D Studio Max, Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

ARTISTICE 

Pictură, muzică - chitară 

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B 

09.06.2020 Popescu Sorin Dragoș 

• Perioada (de la-până la) 1999- 2000 

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare 

Universita degli studi di Palermo, Facolta di architettura 

• Tematica de bază/competenţe
acumulate 

Invatamant de arhitectura 

• Diploma sau certificatul obţinute Bursa SOCRATES- ERASMUS 

• Perioada (de la-până la) 1999 

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare 

Workshop TEMPUS romano-german, Bucuresti- Regensburg 

• Tematica de bază/competenţe
acumulate 

Proiectare/  lucru in echipa multinationala 


