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CRISTIAN SEVERIN 
 

Curriculum vitae 
 
 

 
 
 
INFORMAȚII PERSONALE 
 
Nume:    SEVERIN CRISTIAN 
Adresa (rezidenta RO): Str. Inocenței nr. 3, Sector 2, Bucuresti 
Telefon: 0744.388861 
Fax: 021.3169523 
Email: cristianseverin09@gmail.com 
Naționalitate: română  
Data nașterii: 11.03.1955 
  
 
 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 
2016 Traducerea și publicarea lucrării “Orașele vechi și 

noul urbanism” de Gustavo Giovannoni, sinteză a 
doctrinei Giovannoni. Acesta este considerat 
inventatorul și teoreticianul conceptului de patrimoniu 
urban, doctrina lui având drept idee centrală relația 
dialectică dintre dezvoltarea urbană (inclusiv extinderea 
orașului și multiplicarea centrului) și conservarea 
patrimoniului construit.   

 
2013 - 2014 Proiect pentru extinderea Muzeului National de 

Istorie Naturală București - nerealizat 
 
2012 - 2014 Proiect imobil în Bucureşti, str. Mozart 51b 
 
2009 - 2010  Proiect “Parc Municipal Ploiești-Vest” - nerealizat 
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 Coordonarea unei echipe complexe (arhitectură 
peisageră, construcții, drumuri si sistematizare 
verticală, instalații edilitare, instalații supraterane) 
având drept scop proiectarea unui nou parc public în 
suprafață de 58 ha.     

 Șef de proiect 
 
2008  Proiect pt. noul sediu al “Proiect București” – str. 

Căderea Bastiliei (in colaborare cu un  colectiv din 
Institutul “Proiect-București”) - nerealizat       

 Șef de proiect 
 
2005 Participare la concursul pentru un ansamblu 

hotelier în București si obținerea unuia dintre cele 3 
premii acordate de juriul OAR  - lucrare neexecutată 

 
1993 - prezent:  diverse proiecte în cadrul TRAMONTANA S.r.l. – 

București 
TRAMONTANA S.r.l. este o firmă de proiectare și 
execuție de amenajări interioare pentru instituții. 
Ca arhitect, sunt implicat atât in proiectele de 
amenajare pe baza temei stabilite cu beneficiarii (fazele 
SF si PT), cat si in detalierea (faza DE) si urmărirea  
execuției. 
- Muzeul Național de Istorie al României – 

amenajări interioare; 
- PriceWaterhouseCoopers – sediu Bucuresti; 
- OMV Romania – sediu Bucuresti; 
- Coca-Cola – sedii Ploiești și București; 
- Bank Post – sediul Sucursalei Informatică;  
- O.S.I.M. -  sediul central București; 
- Banca Italo-Romena – sedii București, Timișoara, 

Cluj; 
- Biblioteca Universității “Alex. Ioan Cuza” – Iași;  
- Biblioteca Centrala Universitara Timisoara; 
- Universitatea “Ștefan cel Mare” – Suceava; 
- C.N.S.A.S. ; 
- Camera de Comerț și Industrie București etc. 
Șef de proiect 
 

1991-1993 diverse proiecte in cadrul firmei “PANARCH” – 
Vicenza, Italia 
Participări in calitate de proiectant de specialitate la 
realizarea unei diversităti de proiecte în cadrul 
atelierului. 
Printre proiectele elaborate enumăr: 
- Extinderea si modernizarea ansamblului Târgului 
Internațional Vicenza  
- Reabilitarea si modernizarea sediului din Lonigo a 
băncii “Banca Popolare Vicentina” – Vicenza   
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- Reabilitarea si modernizarea sediului băncii 
“Banco del Friuli” – Vicenza   
- Ansamblu de 10 locuințe individuale – Vicenza 
- Cămin pentru bâtrani – Verona 
Proiectant specialitate  
 

1990 -1991 diverse proiecte in cadrul firmei BRESSAN S.r.l. - 
Verona, Italia 
Sediul companiei “Rana”, San Giovanni di Verona 
Proiectant specialitate 
 

1982 -1990   Institutul “Proiect Bucuresti” 
Elaborarea a diferite proiecte, printre care: 
- Ansamblu de 4 blocuri unicat in Bd. Lacul Tei, 

sector 2 (1982-1984, impreuna cu arh. Mihaela 
Hariton); 
Șef de proiect 

- Ansamblu de 8 blocuri unicat in Bd. Văcărești  
(1983-1988); 
Șef de proiect 

- Proiectul de urbanism “Văcărești-Abator”, 
realizat in perioada 1983-1989 (impreuna cu 
colectivul condus de arh. Gh. Leahu); 
Coautor 

- Proiectul de urbanism “Piața Victoriei” (1983, 
nerealizat din păcate, împreună cu arhitecții Mihaela 
Hariton si Mircea Secășeanu); 
Coautor 

- Ansamblu de 4 blocuri unicat in ansamblul 
“Izvor-Cosbuc” (1987-1989); 
Șef de proiect 

- Casa de cultură la Ploiești (1987, proiect 
nerealizat, elaborat impreuna cu arh. Vlad Andrei)  
Coautor 

- Ansamblu de blocuri unicat in Calea Călărași la 
intersecție cu str. Popa Nan (realizat parțial în 
1986-1989, impreuna cu arh. Mircea Secășeanu); 
Șef de proiect 

- Ansamblu de blocuri unicat in Bd. Titulescu 
(rămas neterminat in 1990 si transformat ulterior) 
Șef de proiect 

 
 
 
EDUCATIE SI FORMARE 
 
1975 - 1981 INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM “ION 

MINCU” 
 Arhitect cu drept de semnatură, înscris în Ordinul 

Arhitecților din România, T.N.A. nr. 3612  
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1969 -1974 Liceul teoretic “Spiru Haret” – București  
 
 
 
APTITUDINI SI COMPETENȚE PERSONALE 
 
Limba materna:  româna 
Limbi străine cunoscute: franceza – excelent 
    italiana – excelent 
    engleza – bine 
Aptitudini si competențe artistice: 

desen 
Aptitudini si competențe sociale: 

uzanța lucrului în echipă 
Aptitudini si competențe organizatorice: 

experienta in coordonarea si conducerea echipelor 
profesionale (inclusiv interdisciplinare), dobândite cu 
ocazia participării ca proiectant de specialitate sau șef 
de proiect  la diversele proiecte enumerate mai sus 

Aptitudini si competente tehnice: 
Experiența operare programe proiectare asistată: 
AutoCAD  

Permis de conducere: categoria B  
Alte aptitudini si competente: - 
 
 
 
INFORMATII SUPLIMENTARE 
 
PREMII SI PUBLICAȚII: 
 
1986:  Premiu anual al Uniunii Arhitecților din România 

pentru “Ansamblu de 4 blocuri unicat in Bd. Lacul 
Tei” (impreuna cu arh. Mihaela Hariton);  

 
1988:  Articol dedicat lucrărilor mele in revista 

“Arhitectura” nr. 3/1988;  
 
2005:  Premiu O.A.R. pentru proiectul prezentat la 

concursul “Hotel de 5 stele in Bucuresti”, pe Bd. Al. 
Ioan Cuza.       

 
2016: Traducerea și publicarea lucrării “Orașele vechi și 

noul urbanism” de Gustavo Giovannoni 
 
 
 
 
 
Arh. Cristian Severin  


