DANIELA CRĂCIUNOIU

Educaţie
2004 – 2010

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti
Facultatea de Arhitectură
Lucrare de Diplomă: "Gară de tranzit Bucureşti Sud" - nota 9,00

2000 – 2004

Colegiul Naţional de Informatică ”Tudor Vianu” Bucureşti

Certificate şi premii
a
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Certificat de dobândire a Dreptului de Semnătură, acordat de Ordinul Arhitecților din România
(OAR) în 2013
Membru al Uniunii Arhitecților din România (UAR) din 2017
Participare la cursul “Managementul riscului” organizat de OAR București în 2020
Participare la cursul “Securitatea la incendiu. Reglementări în construcții” organizat de OAR
Bucuresti în 2019
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
Acreditare „Florar Decorator”, obținută în urma absolvirii cursurilor Atelierele Ilbah în 2021
Curs “Public Speaking” (online) organizat de Melania Medeleanu în 2021
Certificat de participare la cursurile de „Managementul timpului” și „Comunicare eficientă”
organizate de Human Invest în 2014
Certificat de participare la cursul Autodesk „Autocad 2014 – nivel avansat” organizat de Man and
Machine Education Center in 2014
Participare la trainingul „Promovarea antreprenoriatului în domeniul industriilor creative”
organizat de asociația Oricum în perioada 17-19 decembrie 2012
Am obținut premiul Mențiune la concursul internațional organizat de Arquitectum în anul 2011
cu tema „Luxury Adult-Club Hotel in Mong Kok, Hong Kong” (coordonator echipă în cadrul ReAct Now Studio)
Participare la workshopul Rhino-Grasshopper „Suprafete parametrice reactive” organizat de
dt.arch.lab in Bucuresti, intre 23 – 26 Aprilie 2010
Am obţinut una dintre cele 16 burse de merit oferite de Ordinul Arhitectilor din Romania
studenţilor de la facultăţile de arhitectură din ţară, pentru anul universitar 2009/ 2010
Participare la trainingurile organizate de Extreme Training Romania- “Management de proiect”,
“Dezvoltare manageriala” şi “Comunicarea în mediul business”, ce au avut loc între datele 5-8 şi
12-13 Noiembrie 2009, în cadrul programului dedicat tinerilor antreprenori „Business StartUp”
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Premiul I (Best design award), la workshopul Româno- Japonez pe tema “Theatrical themes and
temporary architecture” – Prof. Tetsuo Furuichi, ce a avut loc în Bucureşti în perioada 3-6
Octombrie 2009 (parte din echipă)
Am reprezentat cu succes UAUIM la al treilea workshop LOCUS (Let’s Open Cities for Us), ce a
avut loc in Evora, Portugalia, între 5-18 Iulie 2009 si a avut ca tema accesibilizarea oraselor
pentru personele cu dizabilitati motorii
Am făcut parte din echipa de organizare a evenimentului „stART dambovita” (2007), ce a adunat
o serie de acţiuni având ca scop final ridicarea gradului de conştientizare a prezenţei râului în
oraş, şi în acelaşi timp, un semnal de alarmă pentru lipsa amejărilor de pe malurile sale http://dambovita.blogspot.com
Am facut parte din echipa de organizare a Universitatii de Vară Bucuresti 2005 în cadrul AEGEE,
ce a găzduit 29 de studenţi străini
Am absolvit cursul “Organizarea unei Universităţi de Vară”, ţinut de AEGEE Bucuresti
Am reprezentat Junior Achievement România, prin compania elev Art& Crafts, la primul târg
Junior Achievement- Young Enterprise, ce a avut loc în Lugano, Elveţia în anul 2003
Preşedintă a companiei elev Junior Achievement care a căştigat premiul al II-lea la Premiile
Companiilor Elev din 2002 – secţiunea „Cel mai bun plan de afaceri”
Certificat de absolvire al programului Junior Achievement GLOBE (Global Learning of the
Business Enterprise)

Experienta de lucru
2017 – prezent
2011 – 2017
2010 – 2011
2008 – 2009

Monocrom Studio, București
Arhitect si Partener
Re-Act Now Architecture, Bucureşti
Arhitect
Market 8, concept store Venera Arapu, Bucureşti
Design interior, Grafica
IDZ Arhitectura, București
Arhitect Junior

Aptitudini profesionale
MS Windows, MS Office
Grafică/Multimedia/DTP: AutoCAD, Rhinoceros, SketchUp, Vray, Photoshop, Illustrator
Limbi străine (nivel)
Română (limbă maternă)
Franceză (mediu)

Engleză (avansat)
Italiană (mediu)

- permis de conducere cat. B

Date personale
Locul naşterii: Bucureşti, România
Nationalitate: Română
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