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Arhitect RACOLȚA Andrei-Gheorghe 
andrei.racolta@upt.ro  
Conferențiar 

Studii: - 2013 – Doctorat - Universitatea de Vest dinTimişoara, Facultatea de 
Arte şi Design, Secţia de Arte Plastice şi Decorative – I.O.S.U.D., 2013. 
Teza de doctorat: Sincretism visual și sonor în ritmurile arhitecturale 
- Curs Studii Avansate - Restructurarea ambientelor si cladirilor istorice - 
Universitatea Politehnica din Timişoara – Facultatea de Construcţii şi  
- 1998 – Licență în arhitectură, UPT 
- 1997 – Bursă de studii (TEMPUS) la Seconda Universita degli Studi di 
Napoli, 1997 
- 1992 – şcoala generală şi liceu la Liceul de Arte Plastice din Timişoara 

Discipline de predare: - Geometria formelor arhitecturale, an I arhitectură 
- Compozitie, an I M.A.I. 
- Restaurare de mobilier, an III M.A.I. 
- Scenografie, an II Master „Tendințe, materiale și tehnologii noi în 

arhitectura de interior” 
- Studiul formei 1,2 anul II arhitectura 
- Studiul formei 1,2 anul II M.A.I.  
- Interior Design 3, an II Master „Tendințe, materiale și tehnologii noi în 

arhitectura de interior” - decan de an. 
- Proiectare de licenţă an VI arhitectură – coordonator sub-unit 

restaurare obiect de arhitectură 
Activitate 
extracurriculară: 

- Membru fondator al Ordinului Arhitecţilor din România. 
- Membru al Ordinului Urbaniştilor din România. 
- Membru fondator al Fundaţiei Culturale I.N.C.A.Timişoara 
(International Network of Contemporary Artisans) 
- Colaborator al Teatrului Naţional din Timişoara (2005) 
- Colaborator-voluntar al Teatrului Independent „Auăleu”, Timişoara 
(2010-prezent) 
- Redactor al săptămânalului de informaţie culturală „DeWest”, 
Timişoara (2000-2002), rubricile de arhitectură şi muzică 
- Expozant invitat  cu lucrarea „4/4 Fibonacci” la Expoziția 
Instalart/Obiect/005, cu tema “The Future is a Choice”,   parte din 
circuitul Romanian Design Week, Bucuresti, 21-27 mai 2017, în cadrul 
Festivalului MUSTdeArhitectura , Iasi, 17 octombrie 2017, în cadrul 
Festivalului ZAIN – Design Expressions 2016, Cluj-Napoca, 19 octombrie 
2017 

Experiență profesională: - angajat la S.C. VOLUM PROIECT S.R.L. architect proiectant (1998-2001) 
- P.F.A. Racolța Andrei-Gheorghe (2001-2002), proiectant şi de şef de 
proiect 
- S.C. ARTPLAN S.R.L. (2002-prezent), asociat, director 
- În mediul economic privat – realizare de proiecte de arhitectură civilă 
şi industrială, urbanism, amenajări de interior, design de mobilier, 
amenajări exterioare, reabilitări de clădiri din zone protejate în calitate 
de proiectant de arhitectură şi de şef de proiect. 


