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Informaţii personale  

Nume / Prenume IOAN E. GINA 

Adresă Strada Constructorilor, nr.22, Bl. H4, Ap.33, cod 800352, 
Galaţi, România 

Telefon Fix: Mobil: +40 740229525 

Fax +40 372361218 

E-mail ginafilote@yahoo.com, ginaioan@univ-danubius.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 5 noiembrie1969 

Sex Feminin 

  

Experienţa 
profesională 

 

Perioada 21.02.2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

Asistent universitar titular – Facultatea de Științe 
Economice din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi 
în conformitate cu Decizia nr. 56/8.02.2011 a Rectorului 
Universităţii „Danubius” din Galaţi. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi de seminarizare 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, 
Facultatea de Ştiinţe Economice,  
Departamentul de Finanţe şi Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ superior 

Perioada 28.06.1998 – 20.02.2011 

Funcţia sau postul ocupat 
Secretar șef – Facultatea de Științe Economice din cadrul 
Universităţii „Danubius” din Galaţi 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi de coordonare și gestionare a activității de secretariat 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Danubius” din Galaţi, 
Facultatea de Ştiinţe Economice,  
Catedra de Economie Generală. 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ superior 

Perioada 1994 – 1995 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor de limba engleză la la Școala generală 
clasele I-VIII Șivița, jud. Galați 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactico-educative 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul școlar al Județului Galați 
Școala generală clasele I-VIII Șivița, jud. Galați 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ preuniversitar 

Perioada 1993 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor de limba engleză la la Școala generală 
nr. 19, Galați 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactico-educative 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul școlar al Județului Galați 
Școala generală nr. 19, Galați  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ preuniversitar 

Perioada 1992 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor de limba engleză la la Școala generală 
nr. 33, Galați 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactico-educative 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul școlar al Județului Galați 
Școala generală nr. 33, Galați  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ preuniversitar 

Perioada 1988 – 1991 

Funcţia sau postul ocupat Secretar la REGAL SA GALATI 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi de coordonare a activității de secretariat  

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC REGAL SA GALATI 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Alimentație publică 
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Educaţie şi formare  

Perioada  2010-2013 

Calificarea / 
Diploma obţinută 

DOCTOR ÎN ECONOMIE 
Program de pregătire şi finalizare doctorat în cadrul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași sub conducerea prof.univ.dr. 
Victor Ploae, domeniul fundamental Economie, domeniul 
Economie; elaborare şi redactare teză de doctorat cu titlul „Criza 
economică: cauze, implicații și efecte. Studiu de caz pe 
economia României”, (Economic crisis: causes, implications 
and effects Case study on Romanian economy). Teză susținută 
la data de 13 septembrie 2013. 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- microeconomie; 
- macroeconomie 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași - Școala Doctorală de 
Economie şi Administrarea Afacerilor 

Perioada  2012 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de participare la cursurile de perfecționare în 
tehnologii ID organizate de Universitatea “Danubius” din Galați 
în perioada 22 octombrie-26 octombrie 2012 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- noi tehnologii pentru desfășurarea și organizarea 
activităților de învățământ la distanță 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați 

Perioada  2012 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de participare la workshop-ul “Marketing și 
Comunicare” în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului 
european de management al calificărilor universitare și 
valorificarea competențelor informale”, organizat la 
Universitatea Danubius din Galați 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- managementul calificărilor universitare și valorificarea 
competențelor informale 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați 
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Perioada  2012 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de participare la workshop-ul “Orientare și Tutoriat” 
în cadrul proiectului “Dezvoltarea sistemului european de 
management al calificărilor universitare și valorificarea 
competențelor informale”, organizat la Universitatea Danubius 
din Galați 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- managementul calificărilor universitare și valorificarea 
competențelor informale 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați 

Perioada  2011 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de participare la cursurile de perfecționare în 
tehnologii ID organizate de Universitatea “Danubius” din Galați 
în perioada 22 septembrie-1 octombrie 2011 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- noi tehnologii pentru desfășurarea și organizarea 
activităților de învățământ la distanță 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați 

Perioada  2011 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de participare la proiectul “Dimensiunea calitativă și 
cantitativă a pieței muncii din perspectiva managementului prin 
valoare” desfășurat în perioada 12-23 decembrie 2011, patronat 
de Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul 
Muncii și Protecției Sociale 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- management prin valoare 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii 
și Protecției Sociale 

Perioada  2011 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de absolvire a cursului de evaluare economică și 
financiară a întreprinderii, organizat în perioada oct. 2010-feb. 
2011 de Corpul experților contabili și contabililor autorizați din 
România 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- audit 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România 
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Perioada  2010 

Calificarea / 
diploma obţinută 

  Certificat de participare la cursurile de perfecționare în 
tehnologii ID organizate de Universitatea “Danubius” din Galați 
în perioada 22-29 septembrie 2010 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- noi tehnologii pentru desfășurarea și organizarea 
activităților de învățământ la distanță 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați 

Perioada  2008 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de absolvire  a cursurilor pentru pregătirea 
personalului didactic, organizat la Universitatea Spiru Haret, 
București 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- pedagogie; 
- psihologie; 
- metodica predării 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Spiru Haret, București 

Perioada  2008 

Calificarea / 
diploma obţinută 

   CERTIFICATE “e-learning 2.0 – the state of the art in 
distance learning” 
   Program de pregătire în domeniul tehnologiilor de învățământ 
la distanță, organizat la Universitatea “Danubius” din Galați, sub 
conducerea prof. dr. Wolfgang Schumann. 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- noi tehnologii pentru desfășurarea și organizarea 
activităților de învățământ la distanță 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați 

Perioada  2006 

Calificarea / 
diploma obţinută 

Diplomă de mediator antidiscriminare eliberată de Consiliul 
Național pentru combaterea discriminării 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- mediator antidiscriminare 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Consiliul Național pentru combaterea discriminării 
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Perioada  2005-2008 

Calificarea / 
diploma obţinută 

  LICENȚIAT ÎN FILOLOGIE 
  Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea de Limba și 
Literatura Română, specializarea română-engleză. 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- limba și literatura engleză; 
- limba și literatura română 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Spiru Haret din București - Facultatea de Limba și 
Literatura Română 

Perioada  2004-2006 

Calificarea / 
diploma obţinută 

   MASTER ÎN MANAGEMENT FINANCIAR ȘI ÎN 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 
Universitatea “Danubius” din Galați, Facultatea de Științe 
Economice 
Diploma nr. 196  din 4.09.2007 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- marketing financiar; 
- management strategic al administrației publice; 
- economie europeană; 
- diagnostic global strategic; 
- politici economice și financiare; 
- piețe financiare și tranzacții bursiere 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați - Facultatea de Științe 
Economice 

Perioada  2000-2004 

Calificarea / 
diploma obţinută  

  LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE 
Universitatea “Danubius” din Galați, Facultatea de Științe 
Economice, specializarea Finanțe și Contabilitate 
Diploma nr. 294  din 4.09.2007 

Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- microeconomie; 
- macroeconomie; 
- previziuni macroeconomice; 
- economia serviciilor; 
- economie regională; 
- eficiența investițiilor 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Danubius din Galați - Facultatea de Științe 
Economice 

Perioada  1994-1997 

Calificarea / 
diploma obţinută  

DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE ÎN SPECIALIZAREA 
BIROTICĂ 
Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, Colegiul universitar 
economic de informatică și secretariat 
Diploma nr. 187  din 2.08.1999 
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Discipline profesionale 
studiate/Competențe 

profesionale dobândite 

- birotică și secretariat 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Dunărea de Jos Galați - Colegiul universitar 
economic de informatică și secretariat 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă  Româna 

Limbi străine cunoscute  

 

Autoevaluare 
Ascultare Citire 

Vorbire Scriere 
Nivel 

european (*) 
Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba 
engleză 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

(*) Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine 

 

Competențe și abilități 
sociale 

Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă încă din
perioada în care am desfășurat activități de secretariat. 
Începând cu anul 2011 de când efectuez activități de seminar
am antrenat colectivele de studenți în proiecte comune de 
cercetare științifică. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Experiență bună a managementului de proiect și al echipei 
dobândită, în principal, în perioada în care am îndeplinit 
funcția de Secretar șef la Facultatea de Științe Economice din 
cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi. 

Competențe și aptitudini 
tehnice 

Întreținere și depanare logistică a computerului. 

Competențe și aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office: Excel, 
Word, Power Point și Access, la care se adaugă întreținerea și 
actualizarea datelor pe site-ul universității și al platformei 
Sakai de învățământ la distanță. 

Competențe și aptitudini 
artistice 

- 

Alte competențe și 
aptitudini 

Hobby: literatura 

Permis de conducere Categoria B 

Informații suplimentare Referințele pot fi furnizate la cerere 

Anexe  Lista de lucrări 

Data,       Semnătura, 
     24 decembrie 2015       
 


