
Pagina 1 / 10 - Curriculum vitae 
Ileana Maria KISILEWICZ 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 

 

  
 

  

Curriculum 
Vitae Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   KISILEWICZ ILEANA – MARIA, nume anterior ZBÎRNEA ILEANA MARIA 

Adresa(e) Calea Grivitei/238, bl. C, sc. C, ap. 5, Bucureşti 

Telefon(oane) 0745.844349   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) arhitectura@libero.it 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 15.08.1969 

Sex F 

  

Experienţa 
profesională 

 

Perioada Din 2017 până în prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Conferenţiar universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Curs "Istorie și tehnică urbană" – an I, sem. II – Master urbanism și amenajarea 
teritoriului 
Curs opțional "Reabilitarea zonelor istorice urbane" - an II, sem. I – Master urbanism 
și amenajarea teritoriului 
Curs "Metode și tehnici contemporane de restaurare" - an I, sem. II – Master 
restarare și regenerare patrimonială 
Curs "Regenerarea zonelor istorice" – an I, sem II, Master restarare și regenerare 
patrimonială 
Curs "Localități istorice" – an II, sem I, Master restarare și regenerare patrimonială 
Disertaţii master 
Cercetare ştiinţifică şi publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu de specialitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Arhitectură și Urbanism  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Didactică şi cercetare 

  

Perioada Din 2012 până în 2017 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Conferenţiar universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Curs "Metode contemporane de restaurare" – an V, sem. II 
Proiect de specialitate – restaurare - an V, sem. II 
Proiectare de arhitectură – an IV, sem I + II 
Disertaţii – an. VI 
Cercetare ştiinţifică şi publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu de specialitate 



Pagina 2 / 10 - Curriculum vitae 
Ileana Maria KISILEWICZ 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti – Facultatea de Arhitectură  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Didactică şi cercetare 

  

Perioada 2016 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector de specialitate 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Inspectarea clădirilor şi stabilirea stării de conservare, a lucrărilor necesare şi 
conservarea suprafeţelor de arhitectură. Propunerea de lucrări necesare pentru 
valorificarea patrimoniului construit existent în scopul bunei funcţionări a instituţiilor de 
cercetare, muzeale şi administrative aflate în subordinea Academiei Române. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia Română, Calea Victoriei/125, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Inspecţie şi control patrimoniu construit existent aflat în proprietatea publică şi privată 
a Academiei Române 

  

Perioada Din 2013 până în 2016 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Consilier Superior 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Monitorizarea monumentelor istorice, avizarea lucrărilor tehnice propuse, îndrumare 
metodologică pe parcursul redactării documentaţiilor. 
Îndrumarea activităţii direcţiilor de cultură.  
Organizarea întâlnirilor specialiştilor Secţiunii Tehnice de Arhitectură şi Inginerie a 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice în scopul stabilirii soluţiilor optime de 
conservare, restaurare necesare lucrărilor de punere în valoare sau punere în 
siguranţă a monumentelor istorice şi în zonele lor de protecţie. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Culturii, Direcţia Patrimoniu Construit, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Protecţia monumentelor istorice.  
Reglementări juridice în domeniul protejării fondului construit exitent protejat conform 
Legii 422/2001. 

  

Perioada 2007 - 2012 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Lector universitar 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Curs "Metode contemporane de restaurare" – an V, sem. II 
Proiect de specialitate – restaurare - an V, sem. II 
Proiectare de arhitectură – an III, sem I + II 
Seminar Curs "Teoria restaurării" – an. V, sem. I, Lect. Dr. Arh. Ruxandra Nemţeanu 
Seminar Curs "Metode restaurare tradiţionale" – an. V, sem. II, Conf. Dr. Arh. Sorin 
Minghiat 
Cercetare ştiinţifică şi publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu de specialitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti – Facultatea de Arhitectură  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Didactică şi cercetare  
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Perioada 2006 - 2007 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor asociat 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Proiect de specialitate – restaurare - an V, sem. II 
Proiectare de arhitectură – an II, sem I + II 
Seminar Curs "Teoria restaurării" – an. V, sem. I, Lect. Dr. Arh. Ruxandra Nemţeanu 
Seminar Curs "Reprezentări în arhitectură" – an. II, sem. I, Prof. Dr. Arh. Marcu 
Cercetare ştiinţifică şi publicarea rezultatelor în reviste de prestigiu de specialitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea "Spiru Haret", Bucureşti, Facultatea de Arhitectura 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Didactică şi cercetare 

  

Perioada 2001 - 2005 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Program manager 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Coordonator program postuniversitar "Restaurarea Suprafeţelor de Arhitectură" la 
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Arhitectură 
Curs introductiv "Metode de restaurare şi cercetare a suprafeţelor de arhitectură” 
Exerciţii practice de identificare a materialelor, a stării de conservare, de reprezentare 
şi stabilirea priorităţilor în operaţiile de conservare a suprafeţelor valoroase de 
arhitectură 
Responsabil de contract 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UNESCO VENICE OFFICE, Veneţia, Italia 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Management, didactică 

  

Perioada 2000 - 2006 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor asociat 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Cursul "Restaurarea pietrei" 
Lucrări de master 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cursul postuniversitar de reabilitarea monumentelor istorice,  
Facultatea de Istorie  
Universitatea "Babeş Bolyai" - Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Didactică 

  

Perioada 2003 - 2004 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Cercetător 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Redactare şi verificare aplicaţii pentru granturi de cercetare CNCSIS 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Catedra de Istorie, Conservare şi Teoria Arhitecturii 
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti 
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Cercetare şi documentare 

  

Perioada 2001 -2013 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Consilier Superior 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Monitorizarea monumentelor istorice, avizarea lucrărilor tehnice propuse, îndrumare 
metodologică pe parcursul redactării documentaţiilor.  
Evidenţa monumentelor istorice. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Protecţia monumentelor istorice.  

  

Perioada 1996 - 2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Referent de Specialitate 

Activităţi si 
responsabilităţi principale 

Evidenţa monumentelor istorice 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Culturii, Bucureşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Protecţia monumentelor istorice. 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Importanţa practică a implementării şi utilizării instrumentelor de socializare ale 
Reţelei Naţionale PROFEX pentru sprijinirea SUERD în România 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 
Academia Română 
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

  

Perioada 2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Manager al sistemelor de management al calităţii - Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Educarea instruirii şi motivarea pentru calitate a personalului. 
Evaluarea furnizorilor. 
Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii 
Implementarea sistemului calităţii 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

  

Perioada 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Curs de specializare - certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Identificarea litotipului şi a metodelor de intervenţie adecvate 
Metodologia şi proiectarea operaţiilor de restaurare a pietrei 
Metode de restaurare, consolidare şi protejarea pietrei 
Cursuri teoretice interdisciplinare 
Lucrări practice în laboratorul ICCROM 
Lucrări practice in situ – Cimitirul Necatolic, Roma 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

  ICCROM – Roma, Italia 
  Getty Institute of Conservation, U.S.A. 
  UNESCO – Veneţia, Italia 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare 

  

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei 
Introducere în pedagogie 
Teoria şi metodologia educaţiei 
Sociologia educaţiei 
Managementul educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

   Universitatea „Spiru Haret” - Bucureşti 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitare 

  

Perioada 2003 - 2009 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Doctor în arhitectură, teza „Contribuţia italiană la dezvoltarea arhitecturii în spaţiul 
românesc, secolele XIX-XX" 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Istoria emigraţiei profesioniştilor din Italia – Prof. Paolo Tomasella, Udine, Prof. Sorin 
Vasilescu, Bucureşti 
Politici economice şi impactul lor cultural asupra dezvoltării profesiilor în România 
preunitară – studiu individual 
Istoria arhitecturii italiene – Prof. Mihail Caffè, Prof. Sorin Vasilescu, Bucureşti 
Coloniile italienilor din România - studiu individual 
Personalităţi ale coloniei italiene în România – Prof. Guido Canella, Milano, Prof. 
Gianfranco Cimbolli Spagnesi, Roma, Prof. Nicolae Lascu, Bucureşti, Prof. Sorin 
Vasilescu, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

   Departamentul de Studii Avansate  
   Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureşti 

  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Iulie 2007 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Restaurarea pietrei 
Metodologia şi proiectarea operaţiilor de restaurare a pietrei 
Stereotomie  
Cursuri teoretice interdisciplinare 
Lucrări practice in situ – Universitatea „San Pablo”- Madrid 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

   Universitatea „San Pablo”- Madrid, Spania 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de specialitate 

  

Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice în România 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Administraţie 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

  

Perioada Iulie 2005 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Reabilitarea spaţiilor publice 
Politicile publice şi modele de consultare publică în SUA 
Funcţiunile publice, mobilitatea urbană şi orientarea politicilor publice către zonele 
industriale 
Lucrări practice in situ – Salzburg 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

   Yale School of Architecture din New Haven, S.U.A. 
   Fundatia „Salzburg Seminar” 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de specialitate 

  

Perioada August – Septembrie 1999 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Teoria arhitecturii paladiene 
Bibiografia şi practica de proiectare paladiană 
Studiul operelor paladiene în Valea Brentei 
Evaluarea istorică a lucrărilor lui Andrea Palladio în secolul XX 
Influenţe contemporane în arhitectura italiană şi evaluarea arheologică 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Centrul Internaţional de Studii şi Arhitectură „Andrea Palladio”,Vicenţa, Italia 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Curs de specialitate 

  

Perioada Ianuarie 1999 – Septembrie 2000 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Istoria arhitecturii italiene în secolul XIX şi contribuţia italiană în dezvoltarea 
domeniului restaurării în România – studiu individual 
Studiul interdisciplinar al materialelor de construcţie, analize de laborator şi lucrări 
practice in situ – teh. Dino Chinellato 
Schimb de experienţă cu profesionişti italieni asupra metodologiei  de restaurare 
utilizate la Veneţia asupra fondului construit – ing. Lucio Bonafede, Prof. Guido 
Biscontin, arh. Frank Becker 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică „Nicolae Iorga”, Veneţia, Italia 
- Bursa „Nicolae Iorga”, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1997- 1998 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Restaurarea monumentelor 
Studiu documentar asupra lucrărilor arhitectului italian Giulio Magni în Italia şi 
România – îndrumare Prof. Arh. Gianfranco Cimbolli Spagnesi 
Studiul interdisciplinar al materialelor de construcţie, analize de laborator şi lucrări 
practice in situ  
Schimb de experienţă cu profesionişti italieni asupra metodologiei  de restaurare 
utilizate la Roma asupra fondului construit - ICCROM 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia 
Departamentul de Istoria Arhitecturii, Restaurare şi Conservarea Bunurilor 
Arhitectonice 
Bursa N.A.T.O. – C.N.R. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1997 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Restaurarea monumentelor istorice.  
Releveu de arhitectură la porticul Bisericii Colţea, Bucureşti şi stabilirea litotipului şi a 
patologiei materialului litic 
Stabilirea materialului litic prin metode specifice de laborator – geolog Anca Luca 
Pregătire teză master – arh. Constanţa Carp, prof. Nicolae Lascu 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” - Bucureşti 
- Bursa TEMPUS 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1996 - 1998 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Master avansat în conservarea oraşelor istorice şi a monumentelor istorice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Restaurarea clădirilor istorice 
Teoria restaurării şi a metodelor de restaurare – prof. Krista de Jonghe 
Valorificarea oraşelor istorice – prof. Jan Tanghe 
Legislaţia europeană de protejare a patrimoniului construit 
Carte şi doctrine de restaurare – prof. Françoise Choay 
Metode practice de restaurare şi studii de caz individualizate tipului de material tratat 
– piatră, lemn, metal, sticlă, beton, materiale compozite – prof. Koen Van Balen,  
Studii de caz şi metode de proiectare – prof. Barbara Van der Wee 
Lucrări practice in situ 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Universitatea Catolică Leuven, Belgia 
Centrul de Conservarea Cladirilor Istorice şi a Oraşelor Istorice „Raymond Lemaire” 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 
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Perioada 1990 - 1996 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Diplomă de arhitect 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Proiectarea de arhitectură 
Istoria şi teoria arhitecturii 
Matematică 
Mecanică 
Urbanism 
Planificare urbană 
Metodologia restaurării şi doctrinele istorice 
Istoria artei 
Scenografie 
Estetică  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

Institutul de Arhitectură "Ion Mincu", Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

  

Granturi/ burse de 
studiu 

 

Perioada  Aprilie – Iulie 2011 

Finanţator  Bursa UNESCO Venice Ofice – cercetare 

Perioada  Iunie 2005 

Finanţator  „Samuel Kress” Foundation – curs specialitate Salzburg 

Perioada  2003 – 2004 

Finanţator  „Samuel Kress” Foundation – proiect restaurare Biserica mănăstirii Dragomirna 

Perioada  August – Septembrie 1999 

Finanţator  International Center of Studies and Architecture „Andrea Palladio”, Vicenza, Italy – 
curs de specialitate 

Perioada  Ianuarie 1999 – Septembrie 2000 

Finanţator  Bursa „Nicolae Iorga” Ministerul Educaţiei - cercetare 

Perioada  Octombrie 1997 – Ianuarie 1998 

Finanţator  Bursa N.A.T.O. – C.N.R. - pregătire teză master 

Perioada  August – Septembrie 1997 

Finanţator  Bursa „Tempus” – pregătire teză master 

Perioada  Octombrie 1996 – Iulie 1997 

Finanţator  Bursa a Universităţii Catolice din Leuven, Belgia – studii master 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

Specialist atestat al Ministerului Culturii în monumente istorice certificat nr. 150-
S/14.10.2004 
Carnet de conducere autovehicule – categoria B 
Certificat comptenţe lingvistice – engleză ECDL B1-B2 

  

 



NIVELURI EUROPENE – GRILA DE AUTO-EVALUARE 

© Consiliul Europei: Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi Straine (CEF) 

 


