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▪ Proiectare  arhitectură, studii arhitecturale / urbanistice 
 

  2011  -2016 arhitect și administrator 
Obradovici Vladimir BIA 
▪Proiectare arhitectură rezidențială, restaurare, design interior, studii arhitecturale 
 

2011  -2012 arhitect angajat 
 
 
 sc. Building OLM srl  

� Proiectare arhitectură: clădiri publice (proiecte noi, reabilitări, refunctionalizari şi reconversii) 

 

2008  -2011 arhitect stagiar  
 
 
 sc D Proiect srl  Timişoara   arhitect Bogdan Demetrescu 
 

▪ Proiectare arhitectură:  proiecte rezidenţiale,  propuneri şi proiecte nerealizate,  intervenţii pe clădiri istorice: reabilitări 
 

2007  -2009 arhitect colaborator, consultant 
 
 
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (G.T.Z.)   _ societatea germană pentru colaborare profesională 

internaţională, filiala din România, Timişoara 
 

� Proiecte de urbanism pentru oraşul Timişoara,  reprezentări grafice,  studii urbanistice  
 

 

2005  -2008 student arhitect, colaborator 
 
 
 sc Archaeus Office srl , Timişoara   arhitect Marius Miclauş 
 

▪ proiecte rezidenţiale,  propuneri şi proiecte nerealizate,  amenajări interioare 
 

 
 

 

Educaţie şi Formare  

2012  -prezent 
 

doctorand 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara 
� Tema de doctorat:  “ BISERICA SÂNTA PARASCHEVA DIN CRIVINA DE SUS. 

O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN VEDEREA STUDIERII, EVALUĂRII, PREGĂTIRII 
DOCUMENTAȚIILOR ȘI INTERVENȚIILOR DE RESTAURARE A MONUMENTULUI” 

Coordonator : prof. doct. arh. Smaranda Bica 
 

2008  -2009 masterat în urbanism  
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara 
� Teoria oraşului, Drept urban, Modernizare si reabilitare urbană, Psihologie environmentală 
 

februarie – iunie   2006 un semestru de studiu în Sevilla, Spania prin programul Erasmus Socrates 

 � Detalii de arhitectură, sisteme constructive, arhitectura peisajului, proiectare asistată de calculator 

 

2002  -2008 diplomat arhitect 
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara 

 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă  română 
  

Limbi  străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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engleză   Foarte bine  bine  bine  bine  acceptabil 

germană   Foarte bine  bine  acceptabil  acceptabil  acceptabil 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

  

  

Permis de conducere categoria : A, B 
  

Articole în reviste de 
specialitate 

• participlare cu articolul  „The restoration of the wooden monument church of Saint Parascheva in Crivina de Sus, a 
training for the interdisciplinary project team” la  congresul internațional ERPA, 2019  

• participlare cu articolul  “The 2013-2018 interdisciplinary summer workshops around the wooden monument church 
in Crivina de Sus village, Romania”  la  congresul internațional ERPA, 2019  

• publicare articolului “Despre adăpost, regăsire, și o acoperire provizorie a bisericii de lemn din Crivina de Sus” în 
revista ZEPPELIN, 2016  

• publicare articolului “Proiectul Biserici Înlemnite, Probleme, Provocări” în revista ARHITECTURA1906, 20 aug. 2016   
• participlare cu articolul  "Wood, the originary matter through which the etnographical area of Faget has been defined, 

today in danger to be lost. Case study: Crivina de Sus village." la congresul internațional: Shatis2015, 3rd 
International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, Wroclaw, Polonia. 

• participlare cu posterul : " Crivina de Sus landscape rehabilitation project"   la conferința internațională organizată la 
București "Landscape Forum Bucharest 2015 " organizat de institutul "Le Notre" autori: drd. Raluca Rusu, drd. 
Alexandru Ciobotă, drd. Vladimir Obradovici, drd. Andrei Condoroş, dr. Diana Belci, dr. Nicoleta Muşat, arh. Ioana 
Hariga. 

• publicare proiect ului „Extindere Locuință colectivă” în revista  DETALII,  editura OZALID - transformări  , 2014 
• participlare cu articolul  "The concept of Genius Loci in relation to landscape changes" la simpozionul internațional: 

The 13th International Symposium PROSPECTS FOR 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE,  25-27 sept, 2014 Cluj-
Napoca, Romania,  autori: drd. Alexandru CIOBOTA, drd. Miroslava SLIACKA, drd. Vladimir OBRADOVICI 

• publicare proiectului  „proiect OV” în revista Arhitectura1906, nr.1 special Timişoara;  2013 
• publicare proiectului  „Acces şi Mansardă”  în revista De Arhitectură, nr.30 Timişoara;  2011 
• publicare proiectului  “APA în ORAŞ” (proiectul de diplomă) revista Arhitectura1906 , nr.69 ; Bucureşti;  

 

Cărţi / Publicaţii 
 

•  “Cimitirul ca element în evoluția peisajului cultural comunităţi germane din banat.” editura Universității de Vest, 2014 
–coautor   

• “Cimitirul ca element în evoluţia peisajului cultural. Recomandări de protecţie a caracterului etnic în cimitirele rurale 
româneşti, sârbeşti şi ucrainene din Banat”.” editura de Învierea, 2013 –coautor   

• “Cimitirul ca element în evoluţia peisajului cultural. Studiu de caz: cimitirele rurale din Banat” editura de Vest, 2012 - 
coautor 

• GHID DE ARHITECTURĂ  pentru încadrarea în specificul local din mediul rural - Județul Timiș și Caraș Severin - 
coordonator și coautor, realizat de către Ordinul Arhitecților din România (O.A.R.) 2017 

 
 

 

 
 

Premii 

 
 
•  Câștigătorul bursei "Nicolae Dancu" acordată de către  O.A.R.- Timiș, pe anul 2017 pentru proiectul: "BISERICI 

ÎNLEMNITE"  
•  Nominalizarea şi Menţiune a lucrării “LUMEA DE DINCOLO” în cadrul anualei de arhitectură Timişoara, 2013 – 

secţiunea “restaurare” împreună cu echipa de cercetare 
• Nominalizarea lucrării “ACCES şi MANSARDĂ” in cadrul anualei de arhitectura Timisoara, 2010 – sectiunea 

naţională: “proiecte <1000 mp” 
• Nominalizarea lucrării “ACCES şi MANSARDĂ” în cadrul anualei de arhitectură Timişoara, 2010 – secţiunea locală: 

“arhitectură” 
• Locul 2  la concursul de locuinţe ieftine pentru tineri organizat de Primăria Timişoara 2005 

  
  

Afilieri • OAR dec. 2009 - prezent 

 


