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Informaţii personale  

Nume / Prenume DRAGOMIR C. GEORGETA 

Adresă Bd. Galați nr. 3, 800654, Galaţi, România 

Telefon Fix +40.372.361.212/213   

Fax(uri) +40.372.361.290 

E-mail(uri) gretadragomir@univ-danubius.ro 

Naţionalitate Română 

Sex Feminin 

 
Locul de muncă / Domeniul 

ocupaţional 

   
Universitatea „Danubius” din Galaţi,  prof. univ. dr. ec. 
Doctor în Științe Economice, domeniul de doctorat : Finanțe  

  

Domenii de competenta Finanțe, economie monetară și financiară, management financiar-bancar, finanţe publice, 
politici economice, integrare europeană, managementul calității în învățământul superior 

  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 

 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021 

Coordonator perfecționare profesională, Proiect 124635, Antreprenoriat Competent 
in randul Tinerilor – Invatamant Inovativ pentru Viitor, Universitatea Danubius Galati, 
Universitatea Politehnica din București, Universitatea Dunărea de Jos din 
Galați, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Ovidius din 
Constanța și  APROMECA, POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 

6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru 

cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii 

de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate. 

 
Perioada 

 
2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

Expert evaluator Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
din România (ARACIS) în domeniul Științe Economice - Finanțe, membru Registrului 
național al evaluatorilor ARACIS, http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-

de-evaluatori/  http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/12/24/  
 

http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/
http://www.aracis.ro/organizare/registrul-national-de-evaluatori/
http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c_d/12/24/


 

 

Perioada 01.03.2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar titular în conformitate cu Ordinul M.E.C. nr. 3895/25.05.2004  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile „Monedă, credit, 
bănci”, „Finanţe publice”. "Economie monetară si financiară", „Operaţiunile instituţiilor 
de credit”, „Produse si servicii bancare”, „Management financiar-bancar”, „Politici 
economice şi financiar-monetare în spațiul european”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul 
de Finanțe și Administrarea Afacerilor  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

 
Perioada 

 
Mai 2015 

Funcţia sau postul ocupat Staff Mobility for Training Mobility Agreement 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Perfecționarea pregătirii profesionale în domeniile: curricula universitară și oferta 
educațională; modalități de interacțiune cu societatea, cu mediul de afaceri și 
economia; instrumente utilizate pentru asigurarea calității în procesul educațional și 
dezvoltarea unei culturi a calității în rândul comunității academice 

Numele şi adresa angajatorului School of Economics, Business and International Studies Department of Economics, Univ. di
Piraeus, Grecia,  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

 
Perioada 

 
02.05.2012 – 01.03.2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament de Asigurare a Calității în conformitate cu Decizia nr 103/2012 
a rectorului Universității ”Danubius” din Galați  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activităţi manageriale, de consultanță și execuție în domeniul evaluării și asigurării 
calității procesului de învățământ, implementare sistemului de management și asigurare 
a calității ISO 9001:2008 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ superior 

Perioada 2005 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Președinte sau membru în comisii de asigurare calitate în învățămantul superior, prin 
hotărâre Senat sau decizie rector 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Evaluări și rapoarte de asigurare a calității în învățământul superior, managementul 
calității 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ superior 

 
Perioada 

 
16.10.2003-02.05.2012 

Funcţia sau postul ocupat Director general administrativ - concurs validat de Senatul Universităţii „Danubius” – 
Decizia Rectorului nr. 466/16.10.2003 



 

 

Activităţi şi responsabilităţi   activităţi manageriale financiar-administrative şi didactice  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
învăţământ superior 

Perioada 16.10.2008 – 14.05.2009 

Funcţia sau postul ocupat  Delegat în funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, decizia nr. 1162 din 
16.10.2008 a Rectorului Universităţii „Danubius” din Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activităţi manageriale în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

Perioada 04.02.2002 – 28.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat 
Conferenţiar universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3571 din 
19.04.2002, Anexa 1, adresa MEC nr. 29265/22.04.2002, Decizia Rectorului 
Universităţii „Danubius” din Galaţi nr. 342 din 25.04.2002 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile „Monedă, credit, 
bănci”, „Finanţe publice”. "Economie monetară si financiară", „Management financiar-
bancar”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de 
Economice Generală. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 01.02.2001 - 16.10.2003 

Funcţia sau postul ocupat  Şef de catedră  
Activităţi şi responsabilităţi activităţi manageriale, didactico-educative şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra 
Economie Generală cu specializările: Finanţe şi bănci; Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor; Contabilitate şi informatică de gestiune. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 01.10.2000 - 04.02.2002 

Funcţia sau postul ocupat    Lector titular 

Activităţi şi responsabilităţi activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile „Monedă, credit, 
bănci”, „Finanţe publice”, „Management ”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra Economie 
Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada   28.02.1994 – 01.10.2000 

Funcţia sau postul ocupat  Şef lucrări (lector) titular 

Activităţi şi responsabilităţi activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile „Monedă, credit, 
bănci”, „Finanţe”, „Management ”. 



 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 01.10.1993 – 28.02.1994 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări (lector)  asociat 

Activităţi şi responsabilităţi activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile „Monedă, credit”, 
„Finanţe”, „Management ”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 01.05.1993 - 28.02.1994 

Funcţia sau postul ocupat Şef oficiu Pensii şi Protecţie Socială 

Activităţi şi responsabilităţi  Management stabiliri şi plăţi pensii, asigurări sociale 
întocmire materiale de analiză economică, financiară şi socială,  propuneri legislative 
(cartea albă a asigurărilor sociale); acţiuni de control în unităţi economice şi instituţii; relaţii 
publice 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Pensii şi protecţie socială 

Perioada 15.02.1991 - 01.05.1993 

Funcţia sau postul ocupat  inspector specialist D.M.P.S. pe probleme de legislaţia muncii, salarizare, protecţie 
socială 

Activităţi şi responsabilităţi  întocmire materiale de analiză economică, financiară şi socială; acţiuni de control în 
unităţi economice şi instituţiilor din judeţul Galaţi, finalizate cu  măsuri în domeniul aplicării 
legislaţiei muncii, pe linia încadrării în muncă sau a desfacerii contractului de muncă, 
salarizării şi altor drepturi de personal, protecţiei sociale, contractelor de muncă şi 
carnetului de muncă, grupe de muncă, realizarea indicatorilor economici şi financiari, 
costuri s.a.; relaţii publice. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Muncă şi protecţie socială 

Perioada 01.09.1990 - 15.02.1991 

Funcţia sau postul ocupat  economist principal 

Activităţi şi responsabilităţi Consultanţă, întocmire documentaţie şi eliberare autorizare privind activităţi liberă 
iniţiativă 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura jud. Galaţi, serviciul Autorizare Liberă Iniţiativă 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

administraţie publică 

Perioada 25.12.1984 - 01.09.1990 

Funcţia sau postul ocupat  economist principal 



 

 

Activităţi şi responsabilităţi Oficiul Salarizare şi Legislaţia muncii – consultanţă, relaţii cu publicul, acţiuni de control 
şi îndrumare în domeniul salarizării şi legislaţiei muncii în unităţi economice şi instituţii 
din jud. Galaţi, întocmire materiale de sinteză şi raportări. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Muncă şi protecţie socială 

Perioada 15.01.1983 - 25.12.1984 

Funcţia sau postul ocupat  economist  

Activităţi şi responsabilităţi compartimentul Plan-salarizare – întocmire documentaţie salarizare, situaţii economico-
financiare, raportări.  

Numele şi adresa angajatorului Într. “Ancora” Galaţi  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Mică industrie  

Perioada 15.10.1979 - 14.01.1983 

Funcţia sau postul ocupat  economist stagiar, Repartiţie Guvernamentală 

Activităţi şi responsabilităţi Serviciul Financiar şi Organizarea muncii – întocmire documentaţie salarizare, situaţii 
economico-financiare, raportări. 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Mecanică Braşov (Centrala Industrială de Tractoare) 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Industrie  

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

Perioada  Apr – mai 2018  

Calificarea / diploma obţinută ARACIS, Cursuri de perfecționare profesională promovate 
- Studii universitare de doctorat în date statistice; 
- Diagnoza domeniilor și a programelor de masterat în date statistice;  
- Stadiul implementării Strategiei 2020 pentru învățământul terțiar;  
- Oferta sistemului de învățământ superior versus absolvenții de liceu;  
- Standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor 

de studii de master aferente Comisiilor de specialitate Științe Economice I și II;  
- Standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor 

de studii de licență aferente Comisiilor de specialitate Științe Economice I și II;  
-  Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de master;  
- Sinteza principalelor modificari - Metodologia de evaluare externa;  promovate, 

certificate de absolvire http://platforma.aracis.ro/sine4/topPage.jsp și e-mail-uri 
ARACIS, Status de completitudine 

Perioada  Nov. 2016 – Mai 2017  

Calificarea / diploma obţinută ARACIS, Cursuri de perfecționare profesională promovate: Standarde și linii directoare 
europene pentru asigurarea calității în învățământul superior- Asigurarea internă a 
calității, Modul I, II, III (nov 2016, apr 2017, mai 2017) – promovate, certificate de 
absolvire http://platforma.aracis.ro/sine4/topPage.jsp  

http://platforma.aracis.ro/sine4/topPage.jsp
http://platforma.aracis.ro/sine4/topPage.jsp


 

 

Perioada Iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare Didactica Specialității Socio-umane, proiectul POSDRU 
87/1.3/S/63709, "Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare continua a 
didacticienilor din invatamantul superior" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii, metode moderne de 
formare in didactica specialitatii, metode si tehnici de coatching folosite pe perioada 
practicii pedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei Nationale, Univ. din Bucuresti, Univ. Al. I. Cuza din Iasi, Univ. 
Babes Bolyai Cluj Napoca, Univ. Politehnica Bucuresti, Univ. din Pitesti, Univ 1 
Decembrie 1918 Alba Iulia 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută curs de formare continua Limba engleza - nivelul de competenta lingvistica B1, 
Adeverinta nr. 100 din 21.03.2013 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba engleza (40 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea "Dunarea de Jos" Galati 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Coaching, diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Team coaching 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Noble Manhattan, Romania 

Perioada 2-3 Martie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de membru al ”Comunității universitare pentru managementul calității în 
învățământul superior”, curs ”Managementul calității în învățământul superior” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Acreditarea și certificarea; Comunicarea pentru managementul universitar; Managementul 
proceselor și ameliorarea calității din universități; Cultura instituțională, motivare și 
leadership; Cunoașterea cerințelor stakeholder-ilor  și adaptarea la acestea a serviciilor 
din universități. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași - în cadrul proiectului ”Investește în oameni”, Axa 
prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.2. ”Calitate în învățământul superior”, 
proiect „Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul 
superior”, Contract POSDRU/86/1.2/S/61959 

Perioada Septembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 211/13 sept. 2011, training de Formare Evaluatori Externi în domeniul 
calității învățământului superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislație învățământ superior / Evaluator extern învățământ superior 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ARACIS - în cadrul proiectului ”Asigurarea calității în învățământul superior din 
România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel 
de sistem și instituțional”, contract POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933. 

Perioada 2011  

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfectionare in cadrul Școlii de Studii Avansate ”Dimensiunea calitativă și 
cantitativă a pieței muncii din perspectiva managementului prin valoare” din cadrul Planului 
Național de cercetare, dezvoltare și inovare 2007-2013, PN  II, Programul IDEI  

Diplomă de 
 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, politici  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Danubius din Galati Institutul 
Naţional de Cercetare Știinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

 

 
 Perioada Martie 2010 

 Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat nr. M9/3 din 12-13 martie 2010 absolvire modul de formare în 
Management universitar ”Politici educaționale”, organizat în cadrul 
proiectului strategic ”Îmbunătățirea managementului universitar” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici educaționale, management universitar, leadership universitar. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, MECTS, UEFISCSU 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare – Certificat de absolvire seria F nr. 0295943, MMFES, 
MECT, ocupaţia (competenţe comune) Manager proiect, cod COR 241919,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
înv./furnizorului de formare 

SC Dotis Trening SRL  București 

 
Perioada 

 
Febr. 2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs de audit pentru auditori de terță parte conform SR EN ISO 19011:2003 
ai sistemelor de management al calității SR EN ISO 9001:2008– Certificat 
nr. 038A8/010/2009  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit, managementul calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

SC Quality International Consulting SRL București 

 
Perioada 

 
Ianuarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire în managementul calității seria de standarde SR EN ISO 
9000 (SR EN ISO 9001:2008) – Certificat de absolvire nr. 010C8/006/2009, 
SC Quality International Consulting SRL București 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 managementul calității 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Quality International Consulting SRL București 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare – Certificate training „e-learning 2.0 – the state of the 
art in distance learning”,   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   e-learning/ ID 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Gesellschaft Agora, curs organizat în Galaţi 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de Masterat specializarea Drept comunitar /diploma de 
master nr. 452 din 12.02.2009, seria G nr. 0050752 M.Ed.C. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Instituţii, surse şi proceduri ale dreptului comunitar, Drept constituţional 
comparat, Piaţa internă şi politicile agrare şi industriale comunitare, Filosofia 
integrării europene, Dreptul comunitar al afacerilor, Drept penal internaţional, 
Teoria integrării economice comunitare, Spaţiul judiciar european, Sistemul 
jurisdicţional european de protecţie a drepturilor omului, Dreptul european al 
cercetării şi tehnologiei, Politica şi relaţiile externe ale Uniunii Europene, Drept 
social comunitar, Dreptul european al mediului, Drept fiscal comunitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Universitatea „Danubius” Galaţi, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada  2006 

Calificarea / diploma obţinută  Curs de formare organizat de Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării,  
absolvit cu Diplomă de „Mediator anti-discriminare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Mediator anti-discriminare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Perioada 01.04.1995-24.05.2001 

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR în FINANŢE, domeniul fundamental Științe Economice  - 
DIPLOMA DE DOCTOR nr. 81 din 20.12.2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Program pregătire şi finalizare doctorat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iaşi, domeniul fundamental Ştiinţe Economice, Domeniul Finanţe; 
elaborare şi redactare teză de doctorat cu titlul „Activitatea bancară şi riscul în 
economie” (The Banking Activity and the Risk in Economy) 

Numele şi tipul instituţiei de înv. 
/furnizorului de formare 

Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iaşi 



 

 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1988-1989 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Cursuri postuniversitare / diplomă de absolvire M.Ed.I. Seria H nr. 4997, Nr. 
47/28.09.1990. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

specializarea “Conducerea, organizarea şi planificarea unităţilor industriale”  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 
/furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Perioada 1975 - 1979 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Economist, Diplomă de licenţă în Ştiinţe economice, specializarea “Economia 
industriei, construcţiilor şi transporturilor”, diploma nr. 29954/1980 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie politică, conducerea firmei, organizarea muncii, finanțe, contabilitate, analiză 
economică, statistică, matematică, filozofie, istorie economică, marketing, investiții, 
economia industriei, economia construcțiilor, economia transporturilor  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 
/furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice   

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1974 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Absolvent liceu, diploma de bacalaureat M.E.I. Seria H nr. 65745, Nr. 154/425/1974 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Absolvent liceu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Liceul „M. Sadoveanu” din Iaşi 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba engleză B1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

elementar 



 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: întotdeauna am lucrat în cadrul și împreună cu diferite 
colective de studiu, cercetare sau colective de analiză și decizie; am 
obținut rezultate deosebite care mi-au permis integrarea și promovarea 
la niveluri superioare; bună capacitate de comunicare, consolidată în 
decursul timpului, prin activitățile cu studenți și colegi, prin funcțiile de 
conducere pe care le-am îndeplinit cât și prin cursurile de mediator sau 
de coaching. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe organizatorice şi manageriale dobândite din anul 1991 şi 
până în prezent, prin coordonarea activităţii în cadrul unor importante 
compartimente, în calitate de inspector de specialitate, şef oficiu pensii 
judeţ Galaţi sau în diferite funcţii de conducere în învăţământ - șef 
catedră, decan, director general administrativ, director Departament 
asigurare calității în învățământul superior; membru în Consiliul  
Facultăţii de Ştiinţe Economice; membru în Senatul Universităţii 
„Danubius” Galaţi, în Biroul Senatului, în Consiliul de Administrație al 
universității, coordonator comisii de lucru;  
preşedinte sau membru în comisii de specialitate, în contracte de 
cercetare și colective științifice, în organisme internaționale de 
specialitate; membru Grup județean de modernizare a administrației 
publice, Galati;  
am obținut diplome de excelență și de onoare la Universitatea 
”Danubius” din Galați,  Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, 
CECCAR 
 
2011 –distincția Premiul municipiului Galați, diplomă Consiliul local 
Galați 
2015 – Diplomă aniversară - Premiu special  UDG pentru contribuția 
deosebită la dezvoltarea universității 
2016 – Diplomă de excelență, UDG, Fundația Benone Pușcă 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizez corect toată dotarea tehnică pe care o necesită activitatea 
zilnică, procesul de învățământ și de cercetare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel,  
PowerPoint; operez periodic cu instrumentele impuse de platforma e-
learning. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nu este cazul 

Alte competenţe şi aptitudini Elaborez și public lucrări de specialitate sau interdisciplinare. 
 

Permis(e) de conducere Nu 

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere  

 

Anexe 

  
Lista de lucrări științifice 
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