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Sergiu Petrea este Doctor în arhitectură și Șef de Lucrări în cadrul Universității
de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București, membru OAR cu drept de
semnătură - Filiala București, arhitect proiectant și asociat coordonator în cadrul
companiei Tecto Arhitectura. Este autorul a două cărți publicate de editura
Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu: "Arhitectura de urgență. O
abordare contemporană" și "Provocările arhitecturii de urgență. Principii de
proiectare".
Sergiu Petrea s-a remarcat prin participarea la numeroase proiecte de cercetare
importante din domeniul arhitecturii, încă din anul 2004 până în prezent. De
asemenea, acesta a obținut un număr impresionant de premii și distincții în
cadrul concursurilor naționale și internaționale de arhitectură, atât în calitate de
arhitect proiectant cât și în rolul de coordonator de echipe pentru concursurile
studențești.
Având o experiență de 17 ani în domeniul arhitecturii, Sergiu Petrea este un
expert recunoscut la nivel național și internațional în arhitectură sustenabilă și
tehnologii sustenabile pentru construcții.

Sergiu Petrea is a Doctor of architecture and the Head of Works at the "Ion
Mincu" University of Architecture and Urbanism in Bucharest, an OAR member
with the right to sign - Bucharest Branch, design architect and associate
coordinator within the Tecto Arhitectura company. He is the author of two books
published by the publishing house of the Ion Mincu University of Architecture
and Urbanism: "Emergency architecture. A contemporary approach" and
"Challenges of emergency architecture. Design principles".
Sergiu Petrea has distinguished himself by participating in numerous important
research projects in the field of architecture, since 2004 until now. He has also
won an impressive number of awards and distinctions in national and
international architectural competitions, both as a design architect and as a team
coordinator for student competitions.
With 17 years of experience in the field of architecture, Sergiu Petrea is a
nationally and internationally recognized expert in sustainable architecture and
sustainable construction technologies.
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