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Oana - Ștefania Chirilă
Arhitect

26 ani. Arhitect. Voluntar. Coordonator HerculaneProject. Conectez oameni și comunități. Salvez
patrimoniul cultural. Dezvolt proiecte pentru tineri. Membru PLUS și Generația PLUS. Sunt o
tânără plină de speranță, energie și creativitate. Pasionată de fotografie și pictură.

oana.chirila@ro.plus 0040 728 123 208

Timișoara, România 23 March, 1994

facebook.com/oana.chirila23 instagram.com/_oanachirila_

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga
09/2008 - 06/2012, Timișoara, România

Matematică Informatică Intensiv

Licență și Master
Facultatea de Arhitectură și Urbanism
09/2012 - 09/2018, Timișoara, România

În cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism am frecventat cursuri precum proiectare de arhitectură și urbanism, cât și cursuri
artistice precum studiul formei, reprezentări grafice. În perioada ultimilor doi ani am frecventat cursuri opționale de restaurare și
dezvoltare a patrimoniului cultural.

Pe perioada celor șase ani de studii am participat în cadrul școlilor de vară multidisciplinare organizate de către Muzeul ASTRA din
Sibiu, sub coordonarea reprezentanților muzeului, cât și a dr.arh. Bogdan Demetrescu.

Lucrare de licență în domeniul dezvoltării patrimoniului cultural Băile Neptun, motor al reactivării. Restaurare prin metode
contemporane, coordonată de către dr.arh. Bogdan demetrescu. Lucrarea a fost un experiment la nivelul facultății, având un concept
de organizare inedit, cu legături transversale între unit-uri, fiind dezvoltată în echipă. Lucrarea a fost ulterior publicată alături de
platforma HerculaneProject în cadrul revistei ARHITECTURA.

Program Erasmus
Universitatea de Arhitectură și Inginerie
09/2016 - 03/2017, Trento, Italia

În cadrul perioadei de mobilitate am frecventat cursurile de proiectare complexă, proiectare în lemn, restaurare și urbanism
participativ.

Doctorand în științe politice
Universitatea de Vest Timișoara
09/2019 - Prezent, Timișoara, România

Shrinking cities. A political approach over the growth and decay of the Romanian spa city. Lucrarea de cercetare este coordonată de
către prof.univ.dr. Silviu Rogobete.

Profil

Proiectare de arhitectură, restaurare, urbanism

Proiectare de arhitectură, restauare, proiectare în lemn, urbanism

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

mailto:oana.chirila@ro.plus
https://www.facebook.com/oana.chirila23/
https://www.instagram.com/_oanachirila_
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Președinte
Asociația Locus
09/2017 - Prezent, Timișoara, România
Asociația Locus este o organizație non guvernamentală care are ca scop salvarea și promovarea patrimoniului cultural, arhitectural, urbanistic și
natural de pe teritoriul României. Filozofia definitorie pentru asociație este aceea că patrimoniul național, fie el material sau imaterial, are
potențialul de a deveni un motor de reactivare și regenerare comunitară. Mijloacele utilizate sunt multidisciplinare, urmărindu-se obținerea unor
strategii personalizate pentru fiecare caz în parte. Impactul se dorește a fi atât de natură materială, de exemplu reabilitarea obiectivelor de
patrimoniu și creșterea bunăstării comunității, cât și imaterial în cazul coagulării mediului social și al conservării patrimoniului invizibil.

Coordonare departamente: în cadrul Asociației am coordonat 24 de membri voluntari și cele șase departamente ale acesteia.
Totodată, o dată pe săptămână, iar ulterior o dată pe lună, am prezidat ședințele de lucru și organizare ale asociației.

Reprezentare în relația cu terții: În cadrul proiectelor dezvoltate am menținut relația cu presa locală, națională și internațională; am
participat la conferințe, dezbateri publice, bienale de arhitectură și prezentări cu tema valorificării sustenabile a patrimoniului și a
implicării civice; am menținut relația cu partenerii instituționali și cu sponsorii organizației.

Dezvoltare strategie anuală: În cadrul Asociației, alături de Consiliul Director, am dezvoltat strategia de dezvoltare și organizare a
asociației, am pregătit proiectele anuale și am elaborat planul de strângere de fonduri.

Dezvoltare proiecte: În cadrul organizației am scris și pregătit proiecte de finanțare și am accesat finanțări în cadrul Administrației
Fondului Cultural Național și Ordinului Arhitecților din România.

Proiecte și roluri: În cadrul Asociației Locus am fost implicată în următoarele proiecte - HerculaneProject: coordonator de proiect;
Baia de Arhitectură, școală de vară multidisciplinară: coordonator de proiect în anii 2018, 2020 și asistent de proiect în anul 2019;
Băile Culturale Herculane 2018: responsabil logistică; Șantierul Cultural Băile Herculane 2018: coordonator de proiect; Punerea în
siguranță și salvarea Băilor Neptun:management de proiect, proiectare și strângere de fonduri; SîngeorzBăiProject: consultant în
cadrul procesului strategic de dezvoltare;

Apariții media și prezentări: Ca reprezentant al Asociației, cât și al proiectului HerculaneProject am apărut în peste 15 emisiuni
televizate locale, două documentare realizate de către France Presse și ARTE TV, am oferit nenumărate interviuri televizate, cât și
interviuri radio către trust-uri locale și naționale. Totodată, am susținut prezentări în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania -
BATRA, Serile D'arc, Creative Mornings, Graphein Talks, Urban Talks - Designul orașelor după COVID-19organizate de către Urbanize
Hub, Ne Vedem Joi organizat de către ASTA Cluj, cât și în numeroase conferințe. Am fost invitată în cadrul podcast-ului Urboteca și
Cronicari Digitali. Totodată, am susținut prezentări internaționale în Italia și Viena, la invitația ICOMOS Austria.

Arhitect stagiar
Modus Architects
06/2018 - 09/2018, Bressanone, Italia
MoDusArchitects este un birou de arhitectură fondat de Matteo Scagnol (Trieste, 1968) și Sandy Attia (Cairo, 1974). Studioul se distinge printr-o
abordare eterogenă a domeniului arhitecturii, care combină cele două medii culturale și formative ale partenerilor fondatori într-o singură
platformă pentru un design arhitectural îndrăzneț. Proiectele finalizate variază de la infrastructură la clădiri și obiecte din clădiri și includ
comisioane publice, instituționale și private. Biroul a primit numeroase premii, inclusiv Mentiunea de Onoare pentru Medaglia d'Oro
all'Architettura Italiana in 2015 si 2012, premiul Oderzo primul in 2014, premiul I in Premiul International Piranesi in 2014 si premiul special al
juriului in 2013 ediția premiului Arhitectul italian al anului. Lucrarea MoDusArchitects a fost inclusă în patru ediții ale Bienalei de arhitectură de la
Veneția și a fost evidențiată în expoziția Triennale di Milano privind infrastructura din 2012. În 2013, studioul a fost invitat să prezinte un proiect
pentru expoziția de energie la muzeul MAXXI din Roma și în 2015 MoDusArchitects a fost unul dintre cele zece birouri invitate de Ministerul
Culturii pentru a pune la punct o propunere curatorială pentru Pavilionul italian la Bienala de la Veneția, ediția 2016.

Dezvoltare concept proiecte: În cadrul proiectelor dezvoltate în birou am participat la dezvoltarea conceptuală a acestora prin
elaborarea de studii de volum, analiză a sitului, schițe în creion și acuarelă.

Elaborare machete proiecte: Am elaborat două machete de studiu și o machetă finală.

Desen tehnic și proiectare

Coordonare proiect: În cadrul perioadei de internship am devenit responsbailă de dezvoltarea și proiectarea în cadrul unui concurs de
arhitectură local. Proiectul a trecut prin etapa conceptuală, studii de volum, analiză sit, analiză funcțională, desen tehnic și pregătire
model 3D.

Junior Project Manager
ISHO Timișoara
08/2020 - Prezent, Timișoara, România
Complex rezidențial și de birouri al Mulberry Development, dezvoltator imobiliar. ISHO este alternativa contemporană la ceea ce înseamnă a locui
în oraş, o redefinire a spaţiului urban, ce îmbină armonie, modernitate şi lifestyle.

Monitorizare dezvoltare proiect: În cadrul echipei de project management urmăresc activitatea echipelor pe șantier, monitorizez
stadiul lucrărilor și eficientizez planificarea etapelor de intervenție.

Coordonare echipe: Eficientizez și planific intervenția echipelor conform programatorului de lucrări, verific stadiul și calitatea
lucrărilor executate și iau decizii cu privire la soluții tehnice de implementare pe șantier.

Dezvoltarea relației cu clienții: În cadrul proiectului mențin o relație directă cu clientul, în vederea executării lucrărilor.

Responsabilități

Responsabilități

Responsabilități

https://www.youtube.com/watch?v=LOO3Pn_w7Jk
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PROIECTE PERSONALE
HerculaneProject (06/2017 - Prezent)

HerculaneProject, platformă de reactivare arhitecturală și socială a centrului istoric al Băilor Herculane. Filozofia definitorie pentru proiect este
aceea că patrimoniul cultural are potențialul de a deveni un motor de reactivare și regenerare economică și comunitară. Proiectul, deși este unul de
echipă dezvoltat în cadrul Asociației pe care o reprezint, este unul extrem de personal datorită legăturii profunde pe care am dezvoltat-o față
valorea culturală a locului, cât și față de potențialul de reactivare a stațiunilor balneare. Acesta este proiectul care m-a definit m-a apropiat de
oameni, de comunități, cât și de realitatea sectorului cultural și situația patrimoniului cultural românesc.

The Sunset Diary (2013 - 2016)
Proiect fotografic dezvoltat în perioada studiilor universitare. Proiectul a constat într-un jurnal fotografic, prin surprinderea zilnică a apusului din
același loc. The Sunset Diary a fost un proiect de disciplină personală pe deoparte, cât și un proiect artistic. În cadrul proiectului am scris și publicat
trei articole la nivel internațional, am organizat expoziția OANAaPusAPUS alături de Asociația de la 4 și am menținut un vlog zilnic.

ORGANIZAȚII
Asociația Locus (2017 - Prezent)
Președinte

Platforma România100 (2017 - 2018)
Membru în grupul de lucru "Patrimoniu, Turism și Cultură"

Plaforma România100 comunitatea locală Timișoara (2018)
Membru fondator al comunității locale Ro100 Timișoara

Partidul PLUS (2019 - Prezent)
Membru în Grupul de Inițiativă Județeană Timiș 2018; Membru în Consiliul Național responsabil de Generația PLUS 2018 - 2019; Coordonator Regional
Regiunea Vest 2019 - prezent

APTITUDINI

fundraising abilități manageriale abilități de comunicare orală și scrisă creativitate negociere

PREMII
HOPE OF THE FUTURE in painting (2005)
Name of the institution that issued/awarded it

Premiu de Excelență (2018)
Registrul Urbaniștilor din România

Gardienii Patrimoniului (2019)
Revista Cariere

PUBLICAȚII
Platformă Web

I Started A Reactivation Project To Raise Money For The Stunning Abandoned Thermal Baths In Herculane,
Romania
2019
BORED PANDA

Revistă săptămânală de cultură

Degradare și abandon
2019
DILEMA VECHE

Revistă de specialitate

HerculaneProject. Povestea noastră
2019
Revista ARHITECTURA

Revistă de specialitate

Terapie pentru patrimoniu. Schimbarea atitudinii societății civile în privința patrimoniului cultural în ultimii 30 de
ani.
2020
Transsylvania Nostra


