
 
 

 

 
Arhitect NEGRIȘANU Daniela Luciana 
daniela.negrisanu@upt.ro 
Șef de lucrări FAUT 

Studii: - 2017 – Doctorat în Arhitectură, Locuirea ca introiecție a familiei, UPT 
- 2014 – Diplomă de atestare îndrumător ”De-a Arhitectura” 
- 2005 – Școala de vară  „Restructurarea suprafețelor istorice”, UPT, 
UNESCO-ROSTE 
- 2005 – Studii aprofundate în specializarea ”Restructurarea ambientelor şi 
clădirilor istorice”, UPT 
- 2004 – Licență în arhitectură, UPT 
- 1998 – Liceul pedagocic ”Carmen Sylva”, Timișoara  

Experiență didactică: - 2019 – prezent – Șef de lucrări 
- 2004 – 2019 – Cadru didactic extern, atelier de proiectare 

Discipline de predare: - Proiectare de arhitectură, Proiect de licență 
- Locuire, MAI 
- Antropologia culturii 

Activitate 
extracurriculară: 

- Membru în Comisia Națională de Acordare Drept de Semnătură, OAR  
- Îndrumări diplome de licență și dizertații de master 
- Practici de vară, participare la conferințe, publicații, articole științifice 
- Cursuri la distanță, limba engleză, diplomă în semiotică și arhitectură 

Experiență 
profesională/ afilieri/ 
workshopuri: 

- 2018 - Organizator concurs studențesc ”Extindere Hotel Continental” 
- 2014 – membru International Association for People-Envirnomental 
Studies 
- 2014 - Young Researcher Workshop (Workshop pentru tineri cercetatori), 
IAPS  Conference, Timișoara Iunie 2014 
- 2014 - Proiect Regenerare urbană pornind de la patrimoniul construit 
pentru municipiul Câmpulung și Manual de bune practici pentru 
reabilitarea clădirilor din centrul istoric al municipiului Câmpulung, 
Câmpulung –   August 2011, AFCN, FAUT și Muzeul Municipal Câmpulung 
- 2011 – prezent – arhitect, manager de proiect, asociat în cadrul RD Sign 
S.R.L., proiectare de arhitectură și urbanism, coordonare proiecte, 
management firmă 
- 2005 – prezent – membru O.A.R. 
- 2005 – 2011 – angajat în cadrul Atelierele Arhitech S.R.L., proiectare de 
arhitectură și urbanism, coordonare proiecte 
- 2001 – Reinventing the Balcan City, workshop internațional, Fundația 
Romualdo del Bianco 
- 2001 – Program specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, IHBC 
(Anglia) și Fundația Transilvania Trust 
- 1998 - 1999 – Învățătoare școala Rudolf Watler Timișoara 

Recunoaștere 
profesională 

- 2005 - Premiul III Concurs Madison Iași, Primăria Mun. Iași 
- 2003 – Mențiuneconcurs UrbO, Oradea 
- 2002 – Premiu special Arhitectura ca resursă, UIA și OAR/ expoziție 
proiect personal în cadrul UIA Berlin 2002 

Domenii de interes 
extraprofesionale:  

- Științe sociale, cititul, călătoriile  

 


