
INFORMAŢII PERSONALE Daniel Lucian ȘERBAN 
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Data naşterii 15/03/1982 | Naţionalitatea Română 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

2016 - prezent 
2015 - 2016 
2014 - 2015 
2011 - 2014 
2009 - 2011 
2008 - 2009 
2006 - 2008 

Asistent universitar 
Cadru asociat 
Asistent universitar dr. 
Asistent universitar drd. 
Doctorand 
Preparator 
Cadru asociat 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de  Arhitectură și Urbanism, str. Observatorului, nr. 
34 - 36, Cluj-Napoca, 400489, contact@fau.utcluj.ro – instituție în cadrul cărei imi desfășor norma de 
bază, vechime în învățământul superior 14 ani (în septembrie 2021) 

 Lucrări la disciplina Elemente de Costrucții, anul 2, la disciplina Finisaje, anul 3, (anterior), la disciplina 
Proiectare specializată – structuri, anul 5, (anterior).  Îndrumare la atelierul disciplinelor Sinteze de 
Proiectare 3, 4, 5 , în anii 5 și 6, și al disciplinei Proiectare, anul 1 și 2, (anterior). Curs Materiale de 
construcții, anul 1, și Elemente de construcții 1, anul 1, (anterior). 

activități didactice, cercetare 

2010 - prezent   Arhitect cu drept de semnătură 
• B.I.A. Șerban Daniel Lucian, Cluj-Napoca, PUNCT Birou de Arhitectură S.R.L. Cluj-Napoca, membru 
OAR, nr. TNA 5470; 

 proiectare de arhitectură, cercetare 

2007 - 2009        Arhitect stagiar 
• S.C. Studio Axia S.R.L. Cluj-Napoca, Aleea Brateș, nr. 6, 400566

 proiectare de arhitectură 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2014  

2009 - 2012  

2000 - 2006  

 Titlu de Doctor în Arhitectură, cu teza "Locuința suburbană ca element de articulare a peisajului 
comun regional", coordonator științific prof. em. dr. arh. Adriana Matei, anul susținerii - 2014 

Studii doctorale 
• stagiu doctoral la Centre de Política de Sòl i Valoracions, Universitat Polictecnica de Barcelona, 
Spania, 2011 - 2012

• Școala doctorală SITT - Spațiu, Text, Imagine, Teritoriu, consorțiu universitar UB, UAUIM, UAIC, 
UTCN, 2009 - 2011

Arhitect diplomat 
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 • Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, șef de promoție 2006 

• bursă Erasmus la Hoogeschool voor Wetenschap und Kunst Sint Lukas, Brussel, Belgia 

 

  
COMPETENȚE PERSONALE   

 
Limba(i) maternă(e) • Română 

 
 
 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2 C2 C1 C1 C1 
  

Spaniolă / Italiană/ Germană  B1 B1  A1 A1 A1 
  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 
 

Competenţe de comunicare   • Abilități bune de dialog și persuasiune, antrenate în munca didactică 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

    • Experiență pozitivă  în poziții de coordonare de echipe, în activități didactice extracuriculare și 
profesionale 

 
Competenţe dobândite la locul de 

muncă  
          • Un nivel ridicat de disponibilitate și o bună abilitate de a lucra cu persoane tinere, dobândite în urma 

experienței didactice 
 

Competenţe informatice  • Archicad, Autocad, Microsoft Office, Adobe Photoshop  
  

Permis de conducere    B 
 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE (conform listei de lucrări) 
 

Activități de cercetare 
 
 
 

Publicații 
 
 
 

Expoziții 
 
 

Premii 
 
 
 
 

Proiecte 
 

Activități didactice extracurriculare 

 
• 3 articole știintifice în reviste indexate B+ 
• 1 proiect de cercetare aplicată (cercetare prin design) desfășurat ca activitate independentă în cadrul 
biroului propriu de arhitectură, în continuarea tezei de doctorat 
 
• 1 studiu în volum colectiv la o editură internațională, în calitate de coautor 
• 1 publicație în calitate de co editor  
• 1 interviu în revistă de specialitate cu distribuție națională 
• 2 apariții în reviste de specialitate cu distribuție națională 
 
• 15 expoziții, dintre care 1 expoziție - pavilion național la Bienala de Arhitectură de la Veneția, în 
calitate de coautor 
 
• două premii I, două premii II, două premii III, două nominalizari și o clasare ca finalist la concursuri 
naționale și regionale de arhitectură. 
• un premiu de excelență în cercetarea științifică studențească acordat de Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca  
 
• 18 proiecte de arhitectură, dintre care 9 construite, 2 studii 
 
• coordonator 3 workshopuri studențești în țară și unul în străinătate, co-organizator 1 workshop 
studențesc în afara țării 
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