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CAMELIA  RALUCA  BĂRBULESCU

15 august 1986, București, România

email: barbulescu.cameliaraluca@gmail.com
telefon: +40 765 40 25 57
adresă: Emil Gârleanu, nr.7, București, România

Tip job: full time, part time, project based
Departament: Arhitectură, Design, Educatie, Training, Cultură
Oraș de lucru: București

EDUCAȚIE

Studii:
prezent | Master avansat de conservare a monumentelor și siturilor
2013       Centrul internațional de conservare Raymond Lemaire, K.U. Leuven
                    Proiect diplomă: Expolatarea potențialului socio-economic a castelelor și conacelor din 
                    Transilvania, regiunea de dezvoltare Centru (în curs)

2011 | Diplomă integrată de master și licență
2005    Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu,  Facultatea de arhitectură, București
              Proiect diplomă: Restaurare și conversie, Castelul Teleki din Ocna Mureș, județul Alba

2005 |  Diplomă de bacalaureat
2001     Liceul de arte plastice Nicolae Tonitza, Secția arte textile, București

Extracurricular:
2011 | Voluntar în cadrul proiectului Monumente Uitate 
2008 Proiect de inventariere a reședințelor nobiliare din Transilvania, inițiat în anul 2008 de Prof. 
              dr. arh.  Anca Bratuleanu pentru studenții, din anul trei, ai facultății de arhitectură, din cadrul 
              Universității de arhitectură și urbanism Ion Mincu. Proiectul școlar a fost continuat în anii 
              următori de voluntari.
              Rezultate: documentarea fostelor reședințe ale aristocrației din județele Maramureș, 
                                    Covansna, Mureș și Alba

2008 | Workshop de tâmplărie istorică, Bonțida, România 
  Transylvania Trust, Centrul de formare în domeniul patrimoniului construit

2007 | CIAT- workshop de restaurare, Boceguillas-Segovia, Spain 
  Universitatea tehnică din Madrid - Școala tehnică superioară de arhitectură.

Cursuri, atestate:
2012  |  Curs 3DSMax, in cadrul PROMANAGEMENT training center
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

prezent | Institutul Național al Patrimoniului | arhitect 
februarie 2016
             post execuție | Direcția de Cercetare Evidență și Inventariere a Patrimoniului 
              activități de evidență, cercetare și inventariere a monumentelor istorice

prezent | Asociația Arché, București | vicepreședinte
2012   
             coordonator proiect Monumente Uitate (2015), Castele și conace revitalizate (2016)
               scrierea cererilor de finanțare, ameliorarea site-ului www.monumenteuitate.org, documen-
               tarea obiectivelor prezente pe site, care nu au fost studiate aprofundat în anii precedenți și 
               actualizarea informaței prezente pe platforma online
 2015  coordonator expoziție Monumente Uitate: castele și conace revitalizate
                scrierea cererilor de finanțare, documentarea obiectivelor prezente în expoziție, realizarea 
                planșelor, coordonarea activității de itinerare și a evenimentelor conexe
               Rezultate: un modul nou al platformei online Monumente Uitate  (crowdsourcing)
                                     expoziția itinerantă Monumente Uitate: castele și conace revitalizate
2014   îndrumător workshop Descoperă patrimoniul prin fotografie            
2013      susținerea de prezentări referitoare la fotografia de arhitectură și coordonarea elevilor pen-
                tru realizarea fotografiilor
                Rezultate: două workshop-uri: Descoperă patrimoniul prin fotografie
2014  cercetător - documentare fotografică, documentare de arhivă și bibliografică 
2012      scriere de scurte texte de prezentare, actualizarea platformei online
   Rezultate: actualizarea platformei online Monumente Uitate cu obiective din județele: 
                                      Bacău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea, Argeș, Giurgiu și Teleorman
 
11. 2014 | Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva | arhitect junior
09. 2014     Misiune: Realizarea documentației primare (cercetare de arhivă, documentare 
                      fotografică) și schițarea unei propuneri de proiect pentru obținerea de finanțări.
         Rezultate: Studiu istoric și de arhitectură, Studiul fazelor de construcție
         Îndrumători: Minja Yang (KU Leuven), Francesco Savarese (UNOG)
 
2013 | Abral Art Product, București | arhitect junior
2012    •proiecte la scară mare: 
                Restaurarea Casei Tatovici, reședință de secol XIX și conversia acesteia în Muzeu de Științe 
                Naturale, Focșani, România
                Restaurarea fațadelor Bisercii Ruse, București, România 
   Misiune: documentare în sit (fotografie, măsurători), CADdesign
   Rezultate: relevee
              •proiecte la scară mică - dosare de declasare pentru: 
                Casa Zoe Tărtărescu din Pitești (str. Victoriei, nr.33)
                Casă din București (b-dul Dacia, nr, 72B)
                Baia Publică din Giurgiu (str. Parcului, nr.2)
   Misiune: analiză istorică, arhitecturală, de urbanism și tehnică, CADdesign, graphic design
                Rezultate: pentru primul dosar nu s-a acceptat declasarea, studiul istoric și de arhitectură 
                demonstrând valoarea de patrimoniu a imobilului. Cel de al doi-lea dosar nu a fost înaintat. 
                Pentru cel de al trei-lea imobil s-a acceptat declasarea.
   Coordonator: arh. Ioan Aurel Botez


