
CURRICULUM VITAE 
Ruxandra Nemţeanu 
(nume anterior: Spoială) 
Data naşterii: 13.06.1958 

Profesie: arhitect 

Funcţii: -lector universitar, Catedra Proiecte de Sinteză, Facultatea de Arhitectură din 
cadrul Universităţii Spiru Haret (din 2005) 
   -expert, în cadrul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice-INMI 
   -expert atestat al Ministerului Culturii şi Cultelor -MCC 
   -membru fondator al OAR 
Calificări profesionale:  
 - absolventă a Liceul de Arhitectură, Bucureşti, 1973-1978 
- absolventă a Institutului de Arhitectură „Ion Mincu”, Bucureşti (1978-1984) 
- curs postuniversitar ,"Cercetare-dezvoltare pentru sisteme de produs şi  promovarea vânzărilor", în 
domeniul construcţiilor,  Academia de Studii Economice, Bucureşti; Facultatea de Comerţ, 1986-1987 
-Şcoala de Înalte Studii Postuniversitare -specializarea Restaurarea Monumentelor de Arhitectură (1992-
1994) 
- doctorand, UAUIM, Bucureşti (2002) 
-Master Internaţional, cu tema "Recuperarea, conservarea şi gestiunea bunurilor culturale", organizat de 
Ministerul Afacerilor Externe Italian şi  Universitatea din Bologna, Italia, 1999 
- Stagiu de perfecţionare în tehnicile de inventariere şi documentare în Franţa - sesiunea 1995, organizat 
de Royal Commission on Historical Monuments of England (R.C.H.M E) 
- Direcţia Inventarului General, din cadrul Direcţiei Patrimoniului Cultural, Ministerul Culturii şi 
Francofoniei din Franţa, Consiliul Europei şi Fundaţia Europei pentru Meserii, 1995 
- "Stagiu de specializare" in domeniul protejării monumentelor  istorice, UNESC0, prin Fundaţia franceză 
"Jeunesse et Patrimoine" - cu practică în zonele Paris şi Lyon – diplomă, 1993 
- burse - Eger, Summer University on Monument Protection, "Informatics in the Protection of Monuments", 26 iunie - 4iulie, 2001  
 Activitatea de restaurare,cercetare, inventariere a monumentelor istorice: 
-participare în cadrul DMASI-Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice  
şi INMI-Institutului Naţional al Monumentelor Istorice la elaborarea Listei 
Monumentelor Istorice în 1992 şi reactualizare 2004, pentru Bucureşti, Ilfov  
-coordonator şi coautor la Metodologia evidenţei monumentelor istorice, elaborată la iniţiativa 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 1998-2000 
- participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu comunicări pe tema 
restaurării, inventarierii şi cercetării monumentelor istorice 
- studii istorice de fundamentare (elaborate ca autor sau în colectiv) şi studii istorice 
pentru imobile din Bucureşti 
-participarea la a o serie de proiecte de restaurare  
- link:  http://www.oar-bucuresti.ro/arhitecti_bucuresteni/ 
Publicaţii: 

- studii şi articole publicate în volume colective şi în periodice (Revista 
Monumentelor Istorice, Buletinul Comisiei monumentelor Istorice, Monumentul 
tradiţie şi viitor, Iaşi).  

- ITER-Inventarierea Patrimoniului Arhitectural Termal, Metodă operativă de abordare a 
zonelor cu potenţial balnear, BCMI-2005,  

- Patrimoine Mondial/World Heritage, România, Album cu Monumentele UNESCO din 
România, 2007, editat  sub egida MCC şi INMI 
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