
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  GRAUR DANIELA 
Adresă(e)  13, STR. NABUCULUI, SECTOR 5, 50805  BUCURESTI    

Telefon(oane) 0740 234 541; 031 8058055 
 

  

  
                                     E-mail dograur@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 16.06.1956 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională didactică, la catedră şi de cercetare, proiectare de arhitectură  
 

• Din 16.11.2006 până în prezent: cadru didactic asociat ( lector universitar) ) la Universitatea 
Naţională de Arte, Facultatea de Arte Decorative şi Design ( str.Griviţei nr.28), Catedra de Artă 
Murală – pentru Cursurile „Compoziţia spaţiului ambiental” şi „Tendinţe în arhitectura 
contemporană”, şi Catedra de Artă Textilă – pentru Cursurile „ Proiectare arhitectură de 
interior” şi „Stiluri în decoraţia textilă de interior şi mobilier”. În plus, colaborez cu teme practice 
personale, la munca de creaţie. 

• Din octombrie 2001 – iunie 2005: cadru didactic asociat ( lector universitar) la Universitatea de 
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Catedra de Urbanism, pentru Cursul „Arta şi 
spaţiul peisagistic”. 

          

• din 01.10.1993 până în 16.11.2006: cadru didactic ( lector universitar titular) la Universitatea 
Naţională de Arte, Facultatea de Arte Decorative şi Design ( str.Griviţei nr.28), Catedra de Artă 
Murală – pentru Cursurile „Compoziţia spaţiului ambiental” . 

• din noiembrie 1992 – septembrie 1993: cadru didactic (asistent universitar) la UNARTE, 
FADD, Catedra de Artă Murală şi Artă Textilă. 

• Din 1987 – 1994: arhitect proiectant la Institutul „Proiect Bucureşti”, str. Vasile Alecsandri. 

• Din 1983 – 1987: arhitect proiectant stagiar la Institutul de Proiectări Judeţean Giurgiu. 
 



 

 
Perioada Din 1992 pâna în prezent activitate în învăţămât 

Funcţia sau postul ocupat  Lector  universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea cursurilor 

 cercetarea calităţii muncii studenţilor, 
 parcurgerea  bibiografiei, îndrumare şi participare la activităţi de profil, coordonare de proiecte artistice,  
,documentare, cercetare, prospectare  şi orientare   pe abilitaţi  profesionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Naţională de Arte, Str. General Budişteanu nr.19, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                                     
 Activitate didactică, învăţământ  (cursuri şi seminare) şi de cercetare  învaţământ artistic (vocaţional) 

                                                    Perioada    Din 1983 – 1994, activitate de proiectare 
                         Funcţia sau postul ocupat  Arhitect proiectant 

 
 

         Activităţi şi responsabilităţi principale  Realizarea de proiecte de arhitectură şi urbanism, coordonare şi conlucrare cu alţi specialişti 

                  Numele şi adresa angajatorului   Institutul „Proiect Bucureşti”, str.Vasile Alecsandri, nr.4, sector 1, Bucureşti ( 1987 – 1994) 
  Institutul de Proiectări Judeţean Giurgiu ( 1983 – 1987) 

Calificarea / diploma obţinută 
• Din .2009 : Doctor în urbanism, conferit de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”  

din Bucureşti. 

• Din 1983 : Diplomă de arhitect, specializarea arhitectură şi sistematizare, la Institutul de 
Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti. 

• Din 1975 : Diplomă de bacalaureat, la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Teorie, istorie şi proiectare de arhitectură 
  Estetică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

iniţierea   programe culturale, 
  competenţe - Workshop exploratoriu, UNarte 

capacitatea descifrării, explorării şi transmiterea informaţiilor asupra valorii artistice  
capacitatea de analiză şi comparaţie între domenii complementare – arhitectura şi artele 
vizuale 

  

Limba(i) materrnă(e) Română   
1, franceza 
2 engleza, italiană 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

FRANCEZĂ  
B2 

UTILIZATOR 
EXPERIMENT

AT 
  B2 UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT B2 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT B2 UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT B2 UTILIZATOR 
INDEPENDENT 



ENGLEZA, ITALIANA 
Obs, competenţele menţionate sunt 

determinate şi de utilizarea lor practică  
competenţele fiind fluctuante din acest punct 

de vedere 

 

B1 
UTILIZATOR  

INDEPENDEN
T 

B1 UTILIZATOR 
INDEPENDENT B1 UTILIZATOR 

INDEPENDENT A2 UTILIZATOR 
ELEMENTAR  A2 UTILIZATOR  

ELEMENTAR 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Organizarea unor acţiuni cultural-educative  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Iniţierea  de programe la nivele diferite 

  

 Obs: diversitatea acţiunilor( participare şi iniţiere de acţiuni practice cu şi pentru studenţi) 
datorate domeniilor de activitate complementare, arhitectură, arte plastice şi design   

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe de bază (Word), accesare, utilizare  site  internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini în domeniul artelor vizuale – desen, pictură, sculptură, fotografie -  dobândite pe parcursul 
liceului de specialitate „Nicolae Tonitza” pe care l-am absolvit, şi totodată, datorită colaborării cu 
mediul artistic, pe parcursul a 17 ani. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Moda, muzică, dans, design  
  

Permis(e) de conducere Nu posed. 
  

Actele de studii  sunt: diploma de bacalureat, diploma de licenţă, diploma de doctorat.   
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

