
 
Organizator JCI TOYP România: Federaţia Junior Chamber Internaţional România 
E-mail:  romania@jci.cc | toyp@jciromania.ro 

JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World) 

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către:  Ana-Maria Iacob 
E-mail propunător: personall.anapopa@gmail.com 
Categorie: Umanitar, voluntariat 
Nume și prenume candidat: Oana Chirilă 
Dată naștere candidat: 23.03.1994 
Ocupație sau profesie candidat: Consilier Cancelaria Prim-Ministrului, Guvernul României 
Județ domiciliu candidat: Timiş 
 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Vă rugăm să furnizați informații despre istoricul educațional al solicitantului dvs. Vă rugăm să includeți educația 
universitară, experiențe educaționale în afara unei școli sau a unui cadru universitar, cercetare educațională, 
proiecte educaționale și orice alte informații relevante referitoare la educație. 
Oana este absolventa a Facultății de Arhitectura din Timisoara si este doctorand in cadrul departamentului de 
Filozofie, Stiinte Politice si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii De Vest din Timisoara, unde cerceteaza 
radacinile politice ale oraselor aflate in contractie. Pe parcursul celor sase ani de studiu in arhitectura, Oana a 
participat in cadrul Programului Erasmus si Erasmus+ fiind bursiera la Universitatea Tehnica din Trento si ulterior 
stagiar in cadrul biroul de arhitectura Modus Architects. Pe parcursul anilor de studiu, Oana a participat în 
numeroase școli de vară ce aveau ca obiectiv salvarea patrimoniului cultural si incurajarea modelului de guvernanta 
participativ, luand parte in ateliere specifice in cadrul Muzeului ASTRA din Sibiu. În anul 2017 Oana a fondat 
Asociația Locus si proiectul Herculane Project alături de prieteni și colegi și a fost responsabilă de coordonarea 
salvării bailor Neptun, de coordonarea a doua ediții a școlii de vara Baia de Arhitectura, cat si a proiectului cultural 
Santierul Cultural Băile Herculane.  
 
Vă rugăm să furnizați o listă a oricăror lucrări publicate scrise, compuse sau coordonate de solicitantul dvs. 
Informațiile din această secțiune vor include orice materiale publicate și revizuite de colegi, inclusiv cărți, studii 
științifice și publicații de cercetare, articole sau alte lucrări scrise. 
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/degradare-si-abandon-la-herculane 
https://arhitectura-1906.ro/2019/01/herculaneproject-povestea-noastra/ Revistă de specialitate. Terapie pentru 
patrimoniu. Schimbarea atitudinii societății civile în privința patrimoniului cultural în ultimii 30 de ani. 2020 
Transsylvania Nostra. 
 
Pentru a vă înțelege mai bine candidatul, este important să le prezentați cronologia carierei. Vă rugăm să 
furnizați informații despre contextul candidatului dvs., despre ceea ce au realizat pe parcursul carierei, despre 
interesele și implicarea lor în domeniul ales și o scurtă prezentare generală a CV-ului lor. 
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Oana Chirilă are 27 de ani, este arhitect și doctorand în Științe Politice la Universitatea de Vest din Timișoara. Pe 
perioada studiilor a fost implicată în diverse proiecte colective unde a învățat că tot ceea ce își dorește să 
construiască pornește de la participare și implicare. A profitat de oportunitatea pe care contextul european ne-a 
oferit-o nouă, tinerilor, și a ales să participe în Programul Erasmus pentru a-și aprofunda studiile. A studiat timp de 
șase luni în cadrul Universității De Arhitectură și Inginerie din Trento, Italia, iar apoi a fost stagiar în cadrul 
prestigiosului birou de arhitectura MoDus Architects, condus de dr.arch Matteo Scagnol și Sandy Attia, absolvenți ai 
prestigioasei Harvard School of Design. La numai 23 ani, Oana a inițiat unul dintre proiectele civice cu impact la 
nivel național în sectorul salvării patrimoniului cultural, și anume HerculaneProject. Prin proiectele și echipele pe 
care le-a construit și le-a coordonat, Oana a contribuit la promovarea și salvarea patrimoniului cultural, a inspirat 
tineri către implicare și a dezvoltat proiecte ce au avut ca public țintă, dar și ca parte a echipei, tineri. Ca reprezentant 
al Asociației Locus, a participat în cadrul multor conferințe și prezentări la nivel național, ce au avut ca temă 
patrimoniul, regenerarea urbană și voluntariatul, precum BATRA 2017 - Conferința Oamenii Patrimoniului, Serile 
D’arc, Cities of Tomorrow, Creative Mornings, NVJ Cluj, cât și în cadrul NovembArch 2018. Oana a susținut 
prezentări despre importanța educației nonformale, unei viziuni integrate de valorificare a patrimoniului, cat și despre 
cooperare intersectorială în cadrul unor evenimente în Austria, Italia și România. Totodată, a coordonat si a fost 
implicată într-o serie de proiecte precum Președinte Asociația Locus din 2017 până în prezent, 2017 - 2020: 
coordonator al HerculaneProject, Co-Coordonator Baia de Arhitectură în anul 2018; responsabil Logistică în proiectul 
Băile Culturale Herculane 2018, Coordonator al Șantierul Cultural Băile Herculane 2019, Asistent proiect Baia de 
Arhitectură ediția II și Coordonator Baia de Arhitectură Ediția III; Totodată, a participat la consultări cu privire la 
elaborarea Codului Patrimoniului și a susținut propuneri de modificare legislativă în domeniu în cadrul Comisiei de 
Cultură a Senatului, propuse de către Vlad Alexandrescu. În iarna anului 2019 a câștigat Premiul Gardienii 
Patrimoniului, în cadrul Galei Cariere 2019, prin vot popular, iar proiectele coordonate au câștigat o serie de premii 
la nivel regional și național. În anul 2020 Oana a lucrat ca Junior Project Manager în cadrul Mulberry Development, 
iar momentan este Consilier în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. 

 
Această rubrică vă oferă posibilitatea de a împărtăși mai multe informații cu privire la orice realizări sau premii 
pe care candidatul dvs. le-a realizat sau le-a primit pe parcursul carierei lor. Câștigarea unui premiu, lansarea 
propriei afaceri sau influențarea pozitivă a vieții altora într-un mod major sunt doar câteva exemple de 
evenimente de impact care ar constitui o realizare sau un premiu. 
În iarna anului 2019 a câștigat Premiul Gardienii Patrimoniului, în cadrul Galei Cariere 2019, prin vot popular, iar 
proiectele coordonate au câștigat o serie de premii la nivel regional și național, iar in anul 2021 a fost nominalizata 
ca unul dintre Oamenii de Milioane de către EUROPAFM. Alături de echipa HerculaneProject a câștigat o serie de 
premii precum Premiul I la Gala Societății Civile în cadrul secțiunii Cultura, Diplomă în domeniul Regenerării Urbane 
acordate de către registrul Urbanistilor din România. 

 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 
https://www.facebook.com/oana.chirila23/ https://www.instagram.com/_oanachirila_/ 
https://www.boredpanda.com/herculane-baths-reconstruction-herculane-project-oana-
chirila/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 
https://www.boredpanda.com/stunning-interiors-from-abandoned-thermal-baths-in-herculane-
romania/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/degradare-si-abandon-la-herculane 
https://revistacariere.ro/inspiratie/responsabilitate-sociala/oana-chirila-catalizatorul-herculaneproject-o-
extraordinara-initiativa-civica-pentru-salvarea-bailor-imperiale-neptun/ 
https://www.iqads.ro/articol/51680/oana-chirila-herculaneproject-ne-dorim-sa-cream-un-precedent-pentru-
regenerarea https://www.europafm.ro/oameni-de-milioane-cu-toader-paun-si-oana-chirila-salvatoarea-bailor-
herculane-video/ 
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Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Vă rugăm să explicați modul în care candidatul trăiește credința JCI „Lucrul în folosul umanităţii este cea mai 
nobilă formă de a munci”. 
Pentru a răspunde cat mai conclusiv acestei întrebări, vom atașa niște citate dintr-un articol de presa: 
 

Spiritul credinței JCI se regăsește în principiile și acțiunile Oanei. Însuși proiectul Herculane Project a început din 
dorința de a produce o schimbare în viața unei comunități. Nevoile oamenilor sunt un centru de interes al Oanei, 
iar ideea că ea poate avea un impact direct în sensul îmbunătățirii calității vieții acestora reprezintă un catalizator 
și o sursă de energie, inspirație și motivație. Indiferent de nivelul de vizibilitate, de oportunități sau sfere de 
influență, acțiunile ei pornesc de la o întrebare primordială și anume dacă ceea ce ea face aduce un beneficiu 
comunității asupra căreia intervine. 
 
Care calități fac din această persoană cel mai bun candidat pentru a deveni candidat la TOYP? De ce credeți că 
este unul dintre cei zece tineri remarcabili ai lumii? 
 
Oana reprezintă în mod fidel tipologia omului care preferă sintagma “ce putem face?” în detrimentul celei care 
multora ne este mai confortabilă și anume “ar trebui să se facă ceva!”. În orice context, Oana este omul cu o 
capacitate extraordinară de a ieși din zona ei de confort și de a se avânta calculat și prudent în inițiative, ce în timp 
se dovedesc a fi de interes național. Asta a făcut și în cadrul Herculane Project, proiect pe care l-a început printr-un 
articol de blog, iar astăzi, împreună cu echipa sa, a strâns peste 70.000 de Euro pentru cauza pentru care luptă. 
Ușor adaptabilă, cu abilități clare de leadership, în cadrul Herculane Project, Oana a unit în jurul său membri ai 
comunității, voluntari, studenți, profesori universitari, investitori privați, oameni politici, consilieri și secretari de stat. 
În timp, un proiect de o asemenea anvergură, unde obstacolele sunt la ordinea zilei, se consumă. Au trecut aproape 
patru ani de existență a Herculane Project și aș putea spune că perseverența, energia și carisma Oanei sunt calități 
care au ținut sus moralul colegilor ei și au asigurat longevitatea și continuitatea acestui proiect. Prin capacitatea de 
a-și ține oamenii aproape, motivați și uniți, Oana a reușit în anii studenției, ani în care mulți dintre noi încă încercăm 
să ne descoperim, să pună pe picioare un proiect, care chiar și încă nefinalizat, a creat valuri ce au adus în atenția 
publică, situația de la Băile Herculane. 
 
 
 
 
 


