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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  ȘANDRU 

Prenume  ION CRISTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 

Perioada (de la-până la)  iunie 2018 - prezent 

Numele şi adresa organizației  Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu 

Domeniul/sectorul de activitate  amenajarea teritoriului și urbanism 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  membru al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

telefon/fax/e-mail  0269.208800, pms@sibiu.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - stabilirea zonelor de studiu pentru avizele de oportunitate 

- analiza documentațiilor de urbanism supuse avizării 

 

Perioada (de la-până la)  decembrie 2011 - prezent 

Numele şi adresa organizației  Șandru Ion Cristian - Birou Individual de Arhitectura - Expert Tehnic Judiciar - Diriginte de 
Șantier, Sibiu, str. Lânii 16 

Domeniul/sectorul de activitate  arhitectură, urbanism, restaurare, expertize tehnice judiciare și extrajudiciare, dirigenție de 
șantier 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  arhitect, expert tehnic judiciar (arhitectură), diriginte de șantier 

telefon/fax/e-mail  0721.282505, contact@sicdesign.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - întocmirea expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare 

- conceperea și redactarea proiectelor, întocmirea documentațiilor pentru obținerea 
autorizațiilor și avizelor, urmărirea execuției 

- elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție; urmărire de șantier 

- coordonator de proiecte ca proiectant general 

 

Perioada (de la-până la)  mai 2010 - prezent 

Numele şi adresa organizației  Ordinul Arhitecților din România și OAR Filiala Teritoriala Sibiu-Vâlcea 

Domeniul/sectorul de activitate  organizație profesională care administrează exercitarea profesiei de arhitect 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  președinte al al Filialei Sibiu-Vâlcea (mai 2018 - prezent) 

membru al Consiliului Național OAR (iunie 2014 - iulie 2022) 

vicepreședinte al Filialei Sibiu-Valcea (martie 2017 - mai 2018) 

membru al Consiliului Teritorial de Conducere al Filialei Sibiu-Vâlcea (mai 2010 - mai 2018) 

telefon/fax/e-mail  0722.551707, 0269.215251, contact@oarsbvl.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - coordonarea activităților organizației împreună cu ceilalți membri 

- identificarea și stabilirea obiectivelor prioritare ale organizației 

- participarea în grupuri de lucru la nivel național si teritorial  

- aprobarea bugetelor organizației 
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Perioada (de la-până la)  iulie 2008 - prezent 

Numele şi adresa organizației  S.C. SIC Architecture S.R.L., Sibiu str. Lânii nr. 16 

Domeniul/sectorul de activitate  arhitectură, urbanism, design, restaurare 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  arhitect, administrator, asociat 

telefon/fax/e-mail  0721.282505, contact@sicdesign.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - managementul firmei 

- conceperea proiectelor pe calculator și întocmirea documentațiilor pentru obținerea 
autorizațiilor și avizelor 

- elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție; urmărire de șantier 

- coordonator de proiecte ca proiectant general 

 

Perioada (de la-până la)  mai 2003 - prezent 

Numele şi adresa organizației  S.C. SIC Design S.R.L., Sibiu str. Lânii nr. 16 

Domeniul/sectorul de activitate  arhitectură, urbanism, design, restaurare, consultanță tehnică, expertize tehnice 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  arhitect, asociat unic 

telefon/fax/e-mail  0721.282505, contact@sicdesign.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - managementul firmei 

- realizarea proiectelor si documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și avizelor 

- elaborare proiecte tehnice si detalii de execuție; urmărire de șantier 

- coordonator de proiecte ca proiectant general 

 

Perioada (de la-până la)  martie 2016 - decembrie 2016 

Numele şi adresa organizației  Primăria Comunei Șelimbăr, Șelimbăr str. Mihai Viteazu nr. 234, jud. Sibiu 

Domeniul/sectorul de activitate  amenajarea teritoriului si urbanism 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  membru al Comisiei Teritoriale de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

telefon/fax/e-mail  0269.560001, contact@primariaselimbar.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - stabilirea zonelor de studiu pentru avizele de oportunitate 

- analiza documentațiilor de urbanism supuse avizării 

 

Perioada (de la-până la)  februarie 2008 - aprilie 2010 

Numele şi adresa organizației  S.C. A. Plan S.R.L., Sibiu str. Constituției nr. 16 / 7 

Domeniul/sectorul de activitate  arhitectură, urbanism, design, restaurare, consultanță tehnica 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  arhitect 

telefon/fax/e-mail  0751.252006, lag@apunktplan.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - realizarea proiectelor și documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și avizelor 

- elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție; urmărire de șantier 

 

Perioada (de la-până la)  noiembrie 2003 – decembrie 2006 

Numele şi adresa organizației  S.C. Mildcosib S.R.L., Sibiu str. A. Iancu nr. 11 

Domeniul/sectorul de activitate  partener al Proiect GTZ – reabilitarea centrului istoric Sibiu 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  arhitect consultant 

telefon/fax/e-mail  0269.211988, 0269.211671, gtz@logon.ro 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - consultanta oferita proprietarilor și chiriașilor referitoare la reabilitarea locuințelor și cladirilor 
istorice 

- efectuarea de calculații statice, prelucrarea și propunerea soluțiilor 

 

Perioada (de la-până la)  septembrie 2003 – septembrie 2005 

Numele şi adresa organizației  S.C. Hexagon Impex S.R.L., Sibiu str. G. Bacovia nr. 17  

Domeniul/sectorul de activitate  proiectare, amenajări interioare, construcții 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  arhitect 

telefon/fax/e-mail  0269.233247 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - conceperea și redactarea proiectelor pe calculator 

- întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și avizelor 
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Perioada (de la-până la)  octombrie 2001 – aprilie 2003 

Numele şi adresa organizației  S.C. Probaco Design S.R.L., Bucuresti str. Academiei nr. 4  sector 3  

Domeniul/sectorul de activitate  proiectare arhitectura, urbanism, design 

Ocupaţia sau poziţia deţinuta  student arhitect colaborator 

telefon/fax/e-mail  0788.325949 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - colaborator la redactarea și conceperea proiectelor pe calculator 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Perioada  iunie 2013 

Numele organizaţiei  Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului - Inspectoratul de Stat în Construcții 

Diploma sau certificatul obţinute  autorizație de diriginte de șantier pentru construcții civile, industriale si agricole - 

categoria de importanță B 

 

Perioada  iunie 2011 

Numele organizaţiei  Ministerul Justiției, Romania 

Diploma sau certificatul obţinute  autorizație de expert tehnic judiciar în specializarea arhitectură 

 

Perioada  decembrie 2007, septembrie 2009 

Numele organizaţiei de formare  Registrul Urbaniștilor din Romania 

Diploma sau certificatul obţinute  certificate drept de semnătură pentru documentații de urbanism tip «D» și «E» 

 

Perioada (de la-până la)  2003 - 2005 

Numele organizaţiei de formare  Ordinul Arhitecților din Romania 

Tematica de bază  efectuare stagiu profesional 

Diploma sau certificatul obţinute  certificat de membru - arhitect cu drept de semnătură 

 

Perioada (de la-până la)  1997 - 2003 

Numele organizaţiei de educaţie  Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - București 

Tematica de bază  Facultatea de Arhitectură 

Diploma sau certificatul obţinute  diplomă de arhitect 

 

Perioada (de la-până la)  1993 - 1997 

Numele organizaţiei de educaţie  Colegiul Național Gheorghe Lazăr - Sibiu 

Tematica de bază  matematica-fizica bilingv 

Diploma sau certificatul obţinute  diplomă de bacalaureat; atestat de interpret al limbii engleze 

 
 

EXPOZIȚII, CONCURSURI, JURII 
 

Perioada  septembrie 2020 

Numele organizatorului  OAR Brașov-Covasna-Harghita, OAR Mureș si OAR Sibiu-Vâlcea 

Denumirea și tipul  

Proiecte, secțiuni 

 

 

 

Diplome 

 Acrhitectura.6 – expoziție-concurs, eveniment bienal de arhitectură 

Casa W, Sibiu str. Panait Cerna – Arhitectura locuinței 

Casa R, Sibiu str. Alexandru Vlahuță – Arhitectura locuinței 

Case G+G, Sibiu str. Dimitrie Cantemir – Arhitectura locuinței 

Casa T, Șelimbăr str. Triajului, jud. Sibiu – Arhitectura locuinței 

Nominalizare arhitectura locuinței – Casa W, Sibiu str. Panait Cerna 

 

Perioada  martie 2020 

Numele organizatorului  Primăria Municipiului Sibiu 

Denumirea și tipul  

Calitatea 

 Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu – concurs de soluții 

membru în juriu 
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Perioada  septembrie 2016 

Numele organizatorului  OAR Brașov-Covasna-Harghita, OAR Mureș și OAR Sibiu-Vâlcea 

Denumirea și tipul  

Proiecte, secțiuni 

 Acrhitectura.6 – expoziție-concurs regional, eveniment bienal de arhitectură 

Casa G, Sibiu str. Amnaș – arhitectura locuirței  

O Casă pe Coastă, Sibiu str. Săliste – arhitectura locuirtei  

Locuințe Colective Rogvaiv, Șelimbar str. Horațiu jud. Sibiu – arhitectura locuinței 

O Casă Pitita la Ses, Radu Vodă jud. Giurgiu – proiecte de sertar 

Casă în Mărginimea Sibiului, Sibiel jud. Sibiu – proiecte de sertar 

 

Perioada  octombrie 2016 

Numele organizatorului  Uniunea Arhitecților din România 

Denumirea și tipul  

Proiecte, secțiuni 

 Bienala Națională de Arhitectură – expoziție-concurs de arhitectură romanească 

O Casă pe Coastă, Sibiu str. Săliste – arhitectura locuirței 

 

Perioada  septembrie 2014 

Numele organizatorului  OAR Brasov-Covasna-Harghita, OAR Mures și OAR Sibiu-Vâlcea 

Denumirea și tipul  

Proiecte, secțiuni 

 

 

 

Diplome 

 Acrhitectura.6 – expozitie-concurs regional, eveniment bienal de arhitectura 

Extindere Locuință, Sibiu str. Moldoveanu – arhitectura locuirței 

Casă de Vacantă, Sura Mare str. Hambei, jud. Sibiu – studii și proiecte nerealizate  

Casa din Pământ, sat Rusciori, jud. Sibiu – studii și proiecte nerealizate 

Locuintă Cuplată, Sibiu, str. C. Porumbescu – studii și proiecte nerealizate 

Nominalizare arhitectura locuinței – Extindere Locuință, Sibiu str. Moldoveanu 

 

Perioada  septembrie 2012 

Numele organizatorului  OAR Brașov-Covasna-Harghita și OAR Sibiu-Vâlcea 

Denumirea și tipul  

Proiecte, secțiuni 

 Acrhitectura.5 – expozitie-concurs regional, eveniment bienal de arhitectură 

Extindere Locuință Șura Mare, Șura Mare jud. Sibiu – arhitectura locuirței  

Mobilier Infopoin, Sibiu Piața Mică – design de obiect 

Poarta acces birou, Sibiu str. Lânii – design de obiect 

Corp de Iluminat  – design de obiect 

 

Perioada  ianuarie 2010 

Numele şi tipul organizaţiei 

Denumirea și tipul  

 Ordinul Arhițectilor din România Filiala Sibiu-Vâlcea 

Anuala de Arhitectură a Filialei – expozitie-concurs anual 

Proiecte, secțiuni 

Diplome 

 Casa Corbi, sat Corbi jud. Brașov – Proiecte de sertar 

Premiu proiecte de sertar – Casa Corbi, sat Corbi jud. Brașov 

 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
 

LIMBA MATERNĂ  romană 

 

ALTE LIMBI  germană, engleză 

 

CUNOȘTINTE CAD  ArchiCAD, AutoCAD,  Art-lantis, Adobe Photoshop, Microsoft Office 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  - abilitatea de a lucra și colabora cu alte persoane (munca în echipă) 
- abilități de coordonare și administrare a unei firme sau echipe 
- deprinderi de întocmire-redactare și urmărire a proiectelor 
- persoană serioasă, cu simt de răspundere și spirit de inițiativă 

 

PERMIS DE CONDUCERE  categoria B 

 
 

DATA  15.02.2023 

 


