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INFORMAŢII PERSONALE Vîrlănuță Florina Oana  
 

  

Galați 

  +40744123154        

 florina.virlanuta@ugal.ro 

Sexul F | Data naşterii 27/04/1979 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

20.02.2002 -prezent Cadru didactic titular (2002-2004 – Preparator, 2004-2007 – Asistent, 2007- 
2015 – Lector, 2015 – prezent Conferențiar) 

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Activități didactice si de cercetare, coordonare lucrări de licență, îndrumare lucrări sesiuni științifice 
studențești, participarea în comitete de conducere si comisii la nivel de Facultate si Universitate, 
coordonare sau participare în comisii de promovare a cadrelor didactice; participarea în echipele de 
implementare în proiecte de cercetare științifica/educaționale, participare in echipele de dezvoltare a 
ofertelor educaționale, îndrumare practica studenți 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

 

24.02.2020 -prezent 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Președinte Comisia pentru Baza Materială, Buget și Finanțe din cadrul 
Senatului Universității Dunărea de Jos din Galați 

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Coordonarea activității comisiei, elaborarea de rapoarte de specialitate pentru avizarea proiectelor 
de hotărâre a Senatului, analiza a aspectelor financiare ale activităţii instituţiei. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 
 

                       10.10.2020 -prezent 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Expert corelații raportare tehnico-economică în cadrul proiectului Sistem 
integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria 
fluviului Dunăre, REXDAN,127065  

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Corelarea obiectivelor activităților planificate cu cele din cererea de finanțare și cu nivelul de realizare 
a rezultatelor și indicatorilor asumați;  

▪ Coordonarea sistemului de raportare tehnică în funcție de utilizarea planificată a resurselor umane și 
materiale;  

▪ Urmărirea gradului de îndeplinire a indicatorilor și rezultatelor proiectului și propunerea de măsuri de 
evitare a riscului de neîndeplinire a acestora; 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

  
04.10.2019 -prezent Expert raportare în cadrul proiectului Revizuirea planului de management şi 

a regulamentului RBDD, cod SMIS 2014+ 123322 

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Întocmirea de rapoarte tehnice; 

▪ Participarea la planificarea activitatior, urmarirea atingerii obiectivelor si realizării indicatorilor 
proiectului 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

30.05.2019 – 30.12.2019 Expert linie economică în cadrul proiectului „Competențe și abilități antreprenoriale 
pentru studenți”,  CNFIS-FDI-2019-0309 
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Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Realizarea activităților cu specific economic din proiect . 

▪ Activități de raportare a activității grupului țintă. 

▪ Participarea la activitatea de evidenţă a raportărilor lunare. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

2.11.2018 – 2.05.2020 Coordonator program întreprinderi simulate în cadrul proiectului  Program eficient 
de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului – 
ProMediu/  POCU/90/6.13/6.14/107814 

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Activitați legate de  înființarea și funcționarea unei întreprinderi simulate cu domeniu de activitate în 
protecția și monitorizarea mediului . 

▪ Activități de raportare a activității studenților implicați în desfășurarea activităților întreprinderii 
simulate. 

▪ Activități de raportare economico-financiară a activității întreprinderii simulate. 

▪ Organizarea și monitorizarea stagiilor de practică a studenţi. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

13.05.2019 – 19.07.2019 Coordonator practică în cadrul proiectului Practica – o șansă în plus în tranziția de 
la școală la viața activă/ POCU/90/6.13/6.14/109526 

Școala română de afaceri a camerelor de comerț și industrie – filiala Brăila 

▪ Organizarea și monitorizarea stagiilor de practică a studenţi. 

▪ Activități de raportare a activității grupului țintă. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

20.06.2018 – 30.12.2018 Expert grup țintă în cadrul proiectului Dezvoltarea mediului antreprenorial din 
regiunea sud-est prin acces la finanțare- DEMOFIN-SUD-EST /  
POCU/98/3/8/105545 

Asociația de marketing a studenților din România 

▪ Organizarea și monitorizarea activităților grupului țintă. 

▪ Activități de raportare a activității grupului țintă. 

▪ Activități de evidență și raportare a rezultatelor obținute de membrii grupului țintă. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

11.05.2014 – 30.09.2015 Cercetător Postdoctoral în proiectul „Excelență în cercetarea științifică, 
interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și 
Medical - EXCELIS”, contract POSDRU/159/1.5/S/138907 

Academia de Studii Economice din Bucureşti , Piaţa Romană, nr. 6, www.ase.ro 

▪ Activitați de cercetare în domeniul economic, elaborarea si publicarea lucrarilor stiințifice. 

▪ Activități de raportare a rezultatelor cercetării. 

▪ Activități de gestionare a bugetului pus la dispoziție în cadrul proiectului pentru stagiile de cercetare 
în străinătate și participările la conferințele internaționale. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

01.05.2014 – 31.10.2015 Expert conținut - Proiect strategic POSDRU – ″„e-Mentor: Dezvoltarea de 
competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, 
pentru profesori” POSDRU/157/1.3/S/140877 
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Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Realizarea procedurii de acreditare a programului de formare; 

▪ Activități de întocmirea documentaţiei privind conţinutul modulelor de curs în vederea evaluării şi 
certificării cursurilor; 

▪ Colectarea de  informaţii în cadrul activităţilor transnaţionale şi a vizitelor de studiu importante în 
stabilirea conţinutului modulelor de curs; 

▪ Asigurarea suportului informaţional în legătură cu conţinutul modulelor de curs. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

02.04.2014 - 31.12.2015 Tutore în cadrul proiectului ″ SIMPRACT – Tranziția de la şcoală la viaţa activă 

prin practică și crearea de întreprinderi simulate″,  POSDRU/160/2.1/S/138113 

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Coordonarea stagiilor de practică în întreprinderea simulată. 

▪ Activități de raportare a activității studenților implicați în desfășurarea activităților întreprinderii 
simulate. 

▪ Organizarea și monitorizarea stagiilor de practică a studenţi. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

20.02.2011 - 31.12.2013 Expert A, pe termen lung, POSDRU 92/3.1/S/63951 cu titlul “Dezvoltarea şi 
implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la 
învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi” 

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro 

▪ Activități de raportare a activității grupului țintă. 

▪ Organizarea și monitorizarea activităților studenților cu dizabilități din cadrul proiectului. 

▪ Activități de raportare a rezultatelor obținute de studenților cu dizabilități din cadrul proiectului. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

01.05.2007 – 30.04.2008 Responsabil activități diseminare și cercetare în mediul de afaceri în cadrul 
proiectului  Youth Leaders for Community Development Through Internet 
Governance 

CMB Training, Republica Moldova, http://www.cmb.md/igf/, Parteneri: DiploFoundation, Malta; APTI 
Romania, RWCT International Consortium, Romania; Universitatea Dunarea de Jos, Galati; AEGEE 
Beograd, Serbia and the  Better JL World Institute, LA, USA 

▪ Promovarea rezultatelor proiectului în mediul de afaceri. 

▪ Diseminarea rezultatelor proiectului. 

▪ Consultață pentru activitățile de cercetare legate de dezvoltarea Internet Governance în mediul de 
afaceri. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 

1.10.2003 -  30.09.2006 Membru în echipă, Project pilot Leonardo da Vinci/ From Competence to 
Formative Credit: creation of models and instruments for the elaboration of 
common and shared professional standards of the education – traning – work 
system (Certiskills)/ I/03/B/F/PP-154/91 

Confartigianato Formazione CNIPA, Umbria, Perugia, Italia 

▪ Activități de raportare a activității 

▪ Incheierea acordurilor de parteneriat şi monitorizarea activităţii partenerilor; 

▪ Întocmire rapoarte tehnice. 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie –învăţământ superior 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 
 

11.05.2014 – 30.09.2015 Studii postdoctorale  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Academia de Studii Economice din Bucureşti , Piaţa Romană, nr. 6, www.ase.ro 

▪ Managementul cercetării avansate, Brevetarea rezultatelor şi proprietatea intelectuală, Metode 
calitative si cantitative de cercetare 

2008-2010 Master  - Management financiar și bancar Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro   

▪ Management financiar, Evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, Management bancar, Analiza 
economico-financiară 

2003 –2009 Doctor în Management Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Academia de Studii Economice din Bucureşti , Piaţa Romană, nr. 6, www.ase.ro 

▪ Managemntul investițiilor, Dezvoltare durabilă, Elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice 

2001-2003 Master  -  Sisteme informatice economice Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro   

▪ Sisteme de gestiune a bazelor de date, Sisteme informatice în economie, Cibernetică economică, 
Inteligenţă artificială 

1997-2001 Economist / Diplomă de licență Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați, str. Domneasca, nr.47, 800008, www.ugal.ro   

▪ Microeconomie, Macroeconomie, Management, Marketing, Analiză economico-financiară, Eficiența 
investițiilor, Baze de date 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Italiană B2 B2 B2 B2 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de mentorat educaţional 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în numeroasele echipe de 
implementare a proiectelor; 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin activitatea didactică 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

• Eficienţă în coordonarea activităţilor administrative; 

• Bune competenţe organizaţionale dobândite prin participarea ca membru în echipele de 
organizate a conferinţelor şi workshop-urilor la nivelul facultăţii şi universităţii; 

• Competențe organizaționale și de monitorizare a activității unei întreprinderi simulate, 
dobândite prin experiența in cadrul proiectelor SIMPRACT – Tranziția de la şcoală la viaţa 
activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate și PROMEDIU -  Program eficient de 
pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului 

• Antrenarea tinerilor (studenţi, masteranzi) în activităţile de cercetare; 

• Bune abilităţi de conducere a echipelor de studenţi care participă la diverse conferinţe, 
workshop-uri şi concursuri studenţeşti; 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, SPSS. 
 

Permis de conducere  B 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

Cursuri 

 

Editor a 2 volume  publicate în edituri din străinătate 
Coautor a 2 cărți publicate în edituri din străinătate, autor a 2 cărți științifice publicate în edituri 
naționale, coautor a 2 publicații didactice. 
7 lucrări în reviste ISI, isiwebofknowledge,  
13 lucrări ISI proceedings, isiwebofknowledge 
34 lucrări indexate BDI  
28 lucrări publicate şi/sau prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale  
 
2020 – Curs postuniversitar - Managementul calității în învățământul superior,  Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galati 
2020 –  Curs postuniversitar - Marketingul unităților de cercetare,  Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galati 
2018 – Curs postuniversitar – Management în mediul educațional,  Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galati 
2018 – Curs postuniversitar – Strategii didactice inovative,  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati 
2017 – Curs de perfecționare Educatie manageriala prin educatie digitala in mediul academic, 
EXELO, Project Management Institute, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati 
2017 - Curs de perfectionare Intrumente Easy Interactive Tools Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galati 
2015 – Stagiu de cercetare în domeniul Economiei sociale, Universitatea din Mesina , Italia 
2015 - Curs  formare -  ProQuest’s added value to your research process, Universitatea „Dunărea de   
Jos” din Galati  
2015 - Curs de formare -  SPSS (nivel începători și nivel mediu),  Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galati 
2013 Curs de specializare – Formator, Fundația Școala Română de Afaceri, Galați 
2013 Curs perfecționare - Managementul calităţii în învăţământul superior, Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza, Iași 
2013 - Curs de perfecționare - Didactica predării disciplinelor socio-umane, Universitatea București 
2008 - MACE Summer school – “Agricultural Policy Analisys”, Humboldt University, MACE, IAMO 
Polonia 
2004 – Curs de Consiliere și orientare profesională, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi , 
Universitatea Le Havre Paris, AJOFM Galaţi 
2004 -  Curs Elaborare a bilanţului de competenţe profesionale, Universitatea ”Dunărea de Jos” din 
Galaţi , Universitatea Le Havre Paris, AJOFM Galaţi 
2003 – Curs postuniversitar de perfecționare Didactica învățământului la distanță, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galati 
 

 Lista proiectelor de cercetare 
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ANEXA 

 

LISTA PROIECTELOR DE CERCETARE 

Granturi individuale  

1.  „Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical 
- EXCELIS”, contract POSDRU/159/1.5/S/138907  

Membru în echipa de cercetare  

1. Expert corelații raportare tehnico-economică, Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în 
aria fluviului Dunăre, REXDAN,127065 

2. Expert raportare - Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD, cod SMIS 2014+ 123322. 
3. Expert organizare schimb de experiență - Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru 

Viitor – ACTIV,  POCU/379/6/21/-124635 
4. Membru în echipa  de cercetare -  MAGNET ERASMUS+, Middle Age Generation vocational training center NETwork in 

Uzbekistan, 574253-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
5. Coordonator program întreprinderi simulate - Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și 

monitorizării mediului – PROMEDIU, POCU/90/6.13/6.14/107814 
6. Expert linie economică -  „Competențe și abilități antreprenoriale pentru studenți”,  CNFIS-FDI-2019-0309, 30.05.2019-

30.12.2019 
7. Expert grup țintă - Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea sud-est prin acces la finanțare- DEMOFIN-SUD-

EST /  POCU/98/3/8/105545 
8. Expert conținut - Proiect strategic POSDRU – ″„e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat 

educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori” POSDRU/157/1.3/S/140877 
9. Tutore -  in cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113 SIMPRACT – Tranziția de la şcoală la viaţa activă prin practică 

și crearea de întreprinderi simulate. 
10. Membru în echipă, Expert A, pe termen lung, POSDRU 92/3.1/S/63951 cu titlul “Dezvoltarea şi implementarea unui 

program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, finanţat din 
Fondul Social European (FSE) prin POSDRU 2007 – 2013 şi Guvernul României, contract AMPOSDRU nr. 
E6450/04.08.2010, beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în care UDJG este partener, 
perioada de desfăşurare: 2010–2013 

11. Membru în echipă, Information transmission and fusion technologies for fishery safety traceability/ Universitatea Dunarea 
de Jos, Galaţi, Proiect PN II, Capacităţi, Modul III, Cooperare Bilaterală China,  partener China Agriculture University, nr. 
39-2/  http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=447, contract 30/2009, 2009-2010 

12. Membru în echipă, Proiect PN II, IDEI, nr. 1852/ Modelarea factorilor cu impact asupra utilizării serviciilor bancare 
electronice, http://www.cncsis.ro/PNCDI%20II/Idei/2008/Exploratorie/Primite/DOMENIU_13.html, ASE Bucureşti, 
contract de munca – cercetator 

13. Membru în echipă, Youth Leaders for Community Development Through Internet Governance/promotor CMB Training, 
Republica Moldova, http://www.cmb.md/igf/, Parteneri: DiploFoundation, Malta; APTI Romania, RWCT International 
Consortium, Romania; Universitatea Dunarea de Jos, Galati; AEGEE Beograd, Serbia and the  Better JL World Institute, 
LA, USA 

14. Membru în echipă, Project pilot Leonardo da Vinci/ From Competence to Formative Credit: creation of models and 
instruments for the elaboration of common and shared professional standards of the education – traning – work system 
(Certiskills)/ I/03/B/F/PP-154/91/ promotor Confartigianato Formazione CNIPA, Umbria, Perugia, Italia 

15. Membru în echipă, Strategii de integrare a persoanelor excluse de pe piaţa muncii – CICOPS, PHARE 2000 nr. RO 
007.02.01.01.0305. 

16. Membru în echipă , Project FP6, finance by UE  SIBIS - Statistical Indicators Benchmarking Information Society: cod 
proiect IST 2001-3; promotor EMPIRICA Gesellschaft fur Kommunikations und Technologieforschung mbH, Germany 

 
 
 


