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INFORMAŢII PERSONALE
Liliana Daniela SEMCU (căs. CAZACU)

Nume / Prenume

Şos. Arcu 25, IASI, 700132, ROMANIA

Adresă

004 -(0)740 -073.610

Telefon(oane)

liliana.cazacu@gmail.com

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii

16 mai 1979

Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2007 - prezent
Arhitect independent
proiectare de arhitectură
diverse colaborări cu instituții cultural și ONG-uri în domeniul construcțiilor și arhitecturii
Birou Individual de Arhitectură L.Cazacu
Arhitectură
2012 - 2015
Cadru didactic asociat (asistent)
Îndrumător de proiecte în situri protejate
Îndrumător de proiecte de conservare-restaurare
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,lon Mincu" Bucureşti,
Departamentul de lstoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului, Secţia Sibiu
Str. Dealului
Educaţie universitară

Perioada 2008 – 2015
Funcţia sau postul ocupat Arhitect consultant
Activităţi şi responsabilităţi principale

1. În cadrul Fundaţiei Heritas Sibiu (fostul Proiect Tehnic de Cooperare româno-german cu
susţinere GTZ):
- coordonator pentru sectorul ”Cultură, patrimoniu, turism și sport” în cadrul proiectului de elaborare a
noului ghid de dezvoltare pentru municipiul Sibiu 2014-2020
- consultanţă pentru proprietarii de clădiri din centrul istoric Sibiu, controlul calităţii şi verificarea
tehnică a proiectelor promovate şi dezvoltate în cadrul fundaţiei, crearea şi dezvoltarea de instrumente
privind reabilitarea urbană, dezvoltarea de campanii PR împreună cu primăria Sibiu, dezvoltarea unui
nou concept privind expoziţia “Măsuri adecvate de reabilitare”, organizarea de cursuri de training
pentru arhitecţi şi ingineri în domeniul restaurării şi reabilitării,
- în cadrul proiectului ” Creşterea potenţialului turistic al satelor transilvane”: participarea la survey-ul
privind alegerea satelor cu potenţial turistic, participarea la elaborarea broşurilor ”Păstrarea imaginii
istorice a satelor” şi ”Spaţiile publice rurale”, participare la crearea expoziţiei itinerante privind măsuri
corecte de reabilitare a clădirilor istorice.
- În cadrul proiectului “Societatea civilă şi primăriile”: concept şi coordonare proiect, asistenţă tehnică de
specialitate oferită primariilor în cadrul workshopului
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2. În cadrul Biroului de Coordonare Biserici Fortificate al Consistoriului Superior al Bisericii
Evanghelice CA din România,
- Programul de Reparaţii şi Întreţinere al Acoperişurilor şi Anvelopei Clădirilor şi aplicaţia pentru
fonduri europene - Proiectul “Tezaure Fortificate redescoperite”: prima evaluare a stării clădirilor,
pregătirea unei planificări succinte de intervenţie care să asigure clădirea împotriva evoluţiei
degradărilor şi să îmbunătăţească accesibilitatea, monitorizarea lucrărilor de reparaţii, documentarea
lucrărilor executate (pentru sponsori şi PR), consultanţă la solicitări individuale sau din partea
consistoriilor districtuale şi a parohiilor cu privire la lucrări de intervenţii la clădiri
- coordonator al proiectului “Fortified church of Moardăş - Improve the chances of a traditional
community by preserving its cultural heritage” dezvoltat în cadrul grantului primit prin Ambasador’s
Fund for Cultural Preservation din SUA
Numele şi adresa angajatorului

1. Heritas, Fundaţia Transilvană pentru Dezvoltare Integrată, Protecţie şi Revitalizare a Patrimoniului
Cultural, Piaţa Huet. Nr. 3, 550182 Sibiu
2. Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice CA din România, Str. Magheru 5, 550185 Sibiu
Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG , Instituţii de Cult

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2005 – 2007
Arhitect proiectant în cadrul firmelor de arhitectură “Antet M” Iaşi, România şi
“GR. G. Patsalosavvis Architecture&Design”, Nicosia, Cipru

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2013 - prezent
Student-doctorand, domeniul istorie
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2015-2016
Loeb Fellow în studii avansate de mediu construit
Graduate School of Design din cadrul Universtății Harvard, Cambridge, SUA

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2008 - 2010
Specialist în restaurarea monumentelor istorice
Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj şi Fundaţia Transylvania Trust, România,
Cursul Postuniversitar de Restaurare a Monumentelor Istorice

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2010
Atestare ca Manager de Proiect (Certificat de absolvire, seria G nr.00105435)
Atestare ca Formator (Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educatiei Cercetarii şi Inovării)
Ministerul Educatiei Cercetarii şi Inovării

Perioada 1998 – 2004
Calificarea / diploma obţinută arhitect diplomat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, România, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C2

C1

C1

B2

B2

Limba germană

B1

B2

B2

B1

B1

Limba franceză

B1

B2

A2

A2

A2

Permis(e) de conducere: Categoria B
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Vorbire
Citire

