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Arhitect, urbanist și arhitect peisagist 
 

S-a născut într-o familie evreiască, fiul inginerului chimist 
Gheorghe Szekely și al pianistei Verona Eckstein. 

Este absolvent al ”Liceului de Arte Plastice Timișoara” și al 
”Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București”. Și-
a terminat studiile doctorale în anul 2008. Din anul 2003 predă la 
”Universitatea de Științe Agricole din Timișoara” la Secția 
Peisagistică, unde în prezent deține funcția de conferențiar. 
Predă urbanism, istoria arhitecturii, peisagistica, proiectare în 
domeniul peisagistica, design. A mai lucrat in calitate de profesor 

asociat in cadrul Universitatii de Arhitectura din Bucuresti si la Facultatea de Arhitectura 
din Timisoara.  

In domeniul proiectarii este autorul a 120 de proiecte de cladiri, autorizate si 
construite, printre care se numara:  case de locuit, hale, ferme de animale, policlinici, 
birouri, biserici, mansardari de blocuri de locuinte, etc.  

Printre proiectele reprezentative putem aminti: Birourile Direcției Silvice din Timișoara - 
Pădurea Verde Timisoara, biserica din curtea Univ. de Agronomie din Timișoara, parcul 
nou construit din orasul Jimbolia, blocuri de locuințe. In proiectele sale de cladiri de 
multe ori caută să imbina elemente din arhitectura modernă cu elemente tradiționale 
caracteristice pentru orașele istorice.  

A publicat până în prezent aproape 40 de articole și două cărți de peisagistică 
(proiectare de spații verzi). A treia carte este doctoratul care are ca tematică istoria 
arhitecturala si urbanistica a orașelor Timisoara si Arad in perioada 1700-1945. 
Publicarea acestei carti a fost finantata de Primaria Arad, Consiliul Judetean Timis, si 
Consiliul Judetean Arad. Gabriel Szekely isi continua cercetarile in domeniul arhitecturii, 
urbanismului si peisagisticii. Are contract de cercetare cu Academia Romana, filiala 
Timișoara.  

Cultura Central Europeană Reflectată în evoluția gândirii arhitecturale și urbanistice 
1700-1945, Eurostampa 2011     https://www.bnab.ro/2012/proiecte/9/209/ 

La Editura Eurostampa au mai apărut: 

Restaurarea parcurilor și grădinilor, 2012 
Planificarea peisajului, 2012 
Intre tradiție și modernitate. Biserici construite în județul Timiș după 1989, 2013 
 
 

 


