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Nume: Monica LOTREANU 
 
 

Mobil:  
E-mail:  

 
Studii universitare: Istoric şi critic de artă licenţiat, 1995, Academia de Artă Bucureşti, Facultatea de 

Istoria şi Teoria Artei, 1987-1992, şef de promoţie 
Arhitect diplomat, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, 1975-1981, şef de 
promoţie 
 

Specializări 
postuniversitare: 

Competenţe antreprenoriale – management strategic (IMI PQ NET, MEC, România, 
2012), Management şi politici culturale (România, 2000-2001), Informatică în studii 
medievale (CEU Budapesta, aug. 1996), Antropologie şi comunicare culturală (AMSU 
Amsterdam, aug. 1998, aug. 2001), Managementul patrimoniului cultural (Seminarul 
Salzburg, dec. 1995), Drept de autor în arte vizuale – aplicarea dreptului de suită 
(bursă Research Support Scheme – Soros Foundation, 1992-1994), Democraţie şi 
studii de gen (Cracovia, iul. 1992), Istoria şi filosofia artei şi arhitecturii în Europa 
Centrală (CEU Praga, ian.-apr. 1992) 
 

Statut profesional 
prezent: 

Director, Fundaţia Culturală Inforom, din 2004 
Director executiv, Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori ANUC, din 1996 
 

Experienţa didactică: Lector asociat, Universitatea Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţia artă 
sacră, 2005-2006 
Lector asociat, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” Bucureşti, 
Masteratul „Gestiunea patrimoniului cultural”, 2002-2004, management, strategii şi 
politici culturale 
Lector, Secretariatul de Stat pentru Culte, Programul de instruire în domeniul 
valorificării patrimoniului cultural-religios al personalului cultelor religioase, 2000 
Lector asociat, Universitatea Națională de Arte, Facultatea de Istorie şi Teorie a 
Artei, 1993-1996, istoria artei şi arhitecturii în România 
 

Abilităţi, competenţe şi 
experienţe profesionale:  

Experiență de editor publicații de arhitectură și artă (redactor-șef revista 
„Arhitectura”, 2015-2017, redactor la Editura Meridiane, 1991-1996 
Organizarea concursurilor de arhitectură şi urbanism (consultant al OAR), Practica 
europeană a achiziţiilor publice în domeniul serviciilor de arhitectură şi urbanism, 
2007-2014 
Consultant-evaluator pentru proiecte culturale și de patrimoniu mobil și construit 
(Getty Conservation Institute, Min. Finanţelor, UMP Ministerul Culturii, ArCuB) şi 
instructor în managementul cultural, din 2000 
Management organizațional, cultural, de patrimoniu – peste 20 programe şi 
proiecte culturale, din 1995 
Cercetare de teren în domeniul patrimoniului cultural şi industrial, 1992-1998 
Drept de autor în arte vizuale, consultant din 1992 
Editare şi grafică de carte, din 1991 
Traducere autorizată (Ministerul Culturii), literatură neficţională din franceză în 
română, din 1991 
Design vestimentar, ambiental şi de mobilier, din 1982 
Arhitect-scenograf, proiectare şi amenajare decoruri de film, 1981-1991 
 

Comunicări ştiinţifice / 
participări reuniuni: 

cca. 30 comunicări în domeniile: arhitectură, peisaj cultural, patrimoniu cultural, 
gender studies, educaţie muzeală, arhitectură industrială, proprietate intelectuală, 
economia culturii 
 



Proiecte realizate Iniţiator, coordonator sau colaborator în peste 25 de proiecte culturale, din 1996, 
dintre care Programul „Anul Arhitect Ion Mincu”, 2012, Ordinul Arhitecților din 
România, „Palmares, cultura concursului de arhitectură și urbanism”, 2008-2012, 
Ordinul Arhitecților din România, Programul „5+5 obiective de arhitectură 
modernistă pentru patrimoniul cultural național”, Fundația Culturală Inforom și 
OAR, „Istoria la pas. Cunoașteți-l pe Hermann”, Fundația Culturală Inforom, 
instalații urbane în Sibiu, capitală culturală europeană 2007 ș.a. 
 

Publicaţii: cca. 50 de articole de autor sau în colaborare (cronică plastică, economia culturii, 
drept de autor, management cultural, patrimoniu, arhitectură, interviuri etc.) în 
publicaţii precum „Arhitectura”, „igloo”, „Dilema”, „The Times of Bucharest”, „Fast 
Businesss” ș.a., din 1992 
Coordonator şi coautor lucrarea ARHIVARH – Ghid practic pentru constituirea, 
organizarea, valorificarea şi conservarea fondurilor de arhitectură, Editura 
Heritage, București, 2013 
„Cu Hermannii la pas” în „Secolul 21”, vol. „Sibiu, o capitală culturală”, nr. 1-
6/2007, pag. 106 
Contribuţii în Denkmaltopographie Siebenbürgen. Burzenland/Topografia 
monumentelor din Transilvania, Ţara Bârsei, Ed. Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 
Germania, 2003 şi Denkmaltopographie Siebenbürgen. Stadt 
Schassburg/Topografia monumentelor din Transilvania/Oraș Sighișoara, Ed. 
Rheinland-Verlag GmbH, Köln, Germania, 2002 
Mitologie universală. Dicţionar de personaje, de Fernand Comte, traducere din 
limba franceză, Ed. Olimp, Bucureşti, 2001 
„Semnalarea unor elemente specifice arhitecturii orăşeneşti în fondul rezidenţial al 
comunei Biertan“, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, Anul VII, Nr. 1-2, 
Bucureşti, 1996, pp. 24-34 
„Despre imaginea femeii în presa posttotalitară”, studiu în Cine suntem noi, Editura 
Anima, Bucureşti, 1996 
 

Afiliere organizaţională / 
profesională: 

UAP (2014–), vicepreședintele Filialei de Critică din 2022; OAR (2002–), secretar 
general 2001-2003, membru CND 2006-2014, 2018-2022; ACIN/UCIN (1982–); 
UAR (1996-97; 1982-85); SCUPAD – Salzburg Congress on Urban Planning and 
Development (1999–); Fundaţia Civica (fondator, 1997-2020); Romania nostra 
(fondator, 1996–); GENDER – Centrul de studii ale identităţii feminine (fondator, 
1996–); ACEI – Association of Cultural Economics International, Boston, SUA 
(1996–); Network of East-West Women, New York, SUA (1993-2000); Ost-West-
Europäisches Frauen Netzwerk, Berlin, Germania (1992-1998); Asociaţia 
Ziariştilor din România AZR (1992-1994) 
 

Limbi străine: Engleză, franceză – foarte bine la citit/ scris/ vorbit 
Italiană, rusă, germană – bine la citit, slab la scris/ vorbit 

 
 

București, mai 2022 

 




