Nume: Buhociu Dragoș Horia
Profesie: Arhitect
Loc de muncă: Primăria Municipiului Galați
Anul dobândirii statutului de membru APUR: 2014

Rezumatul experienței profesionale:
2017 - prezent
Arhitect Șef, Primăria Municipiului Galați - www.primariagalati.ro
Activitate de interes public, ale cărei scopuri principale sunt:
▪
Dezvoltarea durabila a comunității
▪
Coordonarea activităților de dezvoltare teritoriala, amenajarea teritoriului și urbanism
▪
Protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul Municipiului Galați
2012 - prezent
Asistent/ lector universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - www.uauim.ro
Cursuri
▪
Facultatea de Urbanism (Master) - Proiectare Urbană Strategică
▪
Facultatea de Urbanism (Licență) - Documente și Documentații de Urbanism
Ateliere
▪
Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Urbanism (Licență) - Lotizare
▪
Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Urbanism (Licență) - Partiu urbanistic
2007 - 2017
Director de proiect, Oppidum Studio SRL - www.opps.ro
▪
Coordonarea proiectelor de urbanism și arhitectură
▪
Coordonarea echipelor de proiectare externe și a consultanților.

Scrisoare de intenție privind candidatura:
Dragi colegi, doresc sa mă prezint pentru candidatura la un loc în Consiliul Director APUR, astfel:
In ceea ce privește competentele manageriale, am condus peste 50 de proiecte integrate de urbanism și
arhitectură. In cadrul acestora am coordonat consultanți și angajați - urbaniști, arhitecți, ingineri, juriști,
cercetători, sociologi, manageri de proiect etc. De asemenea, am organizat de-a lungul timpului peste
20 evenimente profesionale (urbanism și arhitectura) și de networking. Ca parte a administrației publice,
în calitate de Arhitect șef, sunt responsabil de aproape 2 ani de dezvoltarea urbana a Municipiului Galați.
In ceea ce privește competentele de comunicare, pot arăta aptitudini de lider prin conducerea a peste 10
echipe în proiecte/ granturi/ workshop-uri internaționale. Am o atitudine deschisa, sunt jucător de
echipă și cu o buna experiență internațională - am locuit, studiat și lucrat în România, Italia, Franța,
SUA. Cunosc bine metodele de cercetare și redactare de lucrări științifice, ca parte a mai multor proiecte
de cercetare în planificare teritorială și urbana.
De asemenea, parcursul academic de pana acum arata dorința continua de perfecționare în urbanism:
2018 - Licență în Finanțe, Universitatea Dunărea de Jos
2012 - Doctorat în Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
2007 - Master în Management patrimoniu, Arts et Metiers ParisTech
2006 - Diploma de Arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Va mulțumesc și sper sa îmi acordați încrederea de a fi membru al Consiliului Director al APUR!
Creșterea asociației (număr membri - acoperire națională și interdisciplinară cât mai largă - și atragere
finanțări externe) rămâne o țintă importantă, însă prioritară rămâne, în acest moment, creșterea
vizibilității și consolidarea asociației prin acțiuni concrete, diseminate într-un cadru cât mai larg.

