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INFORMAŢII PERSONALE Mihaela-Carmen MUNTEAN 
 

  

Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61, Galaţi, cod 800001 

+40 740 034 734 

mihaela.muntean@ugal.ro 
mihaela_c_muntean@yahoo.com 

 
www.feaa.ugal.ro 

Sexul Feminin | Data naşterii 21/02/1973 | Naţionalitatea Română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

2018 - prezent Prodecan cu activitatea didactică, managementul calităţii şi parteneriatul cu 
studenţii 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Departamentul Economie, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi, România, www.ugal.ro, 
www.feaa.ugal.ro 

• Coordonarea activității didactice şi de management al calităţii la nivelul facultății 

• Elaborarea de orientări strategice fundamentale în materie de dezvoltare instituțională, de 
adaptare la mediul extern şi de organizare internă în condiții de eficiență, calitate şi 
competitivitate 

• Asigurarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităților de evaluare si asigurarea a 
calităţii procesului de învățământ în concordanță cu strategia instituțională şi cu standardele 
practicate pe plan național şi european 

• Evaluarea curriculei universitare şi adaptarea progresivă a gamei de specializări, la cerințele 
mediului socio-economic 

• Orientarea studenților în carieră în corelație cu cerințele pieței muncii  
Învățământ superior 

2013 - prezent Conferențiar universitar doctor 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Departamentul Economie, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi, România, www.ugal.ro, 
www.feaa.ugal.ro 

• Activități de documentare, predare şi îndrumare studenți, în cadrul disciplinelor de Tehnica 
operațiunilor de turism, Administrarea întreprinderilor de comerț, turism şi servicii, Economia 
turismului, Turism internațional, Transporturi internaţionale, Structuri şi proprietăți hoteliere, 
Comerț internațional, Sistemul comercial internațional, Tranzacții economice internaţionale; 

• Activități de cercetare în domeniile administrării afacerilor, comunicare în afaceri, servicii, 
transporturi; 

• Elaborare dosare de acreditare şi reacreditare programe de studii universitare de 
licenţă/masterat în domeniile Administrarea afacerilor şi Economie şi afaceri internaţionale; 

• Elaborare şi implementare proiecte europene 

• Îndrumător de an programul de studii universitare de licenţă Economia comerțului, 
turismului şi serviciilor 

• Îndrumător de an programul de studii universitare de masterat Administrarea şi dezvoltarea 
afacerilor în turism 

Învățământ superior 

2013 - prezent Membru în Comisia de evaluare a calității 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Departamentul Economie, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi, România, www.ugal.ro, 
www.feaa.ugal.ro 

▪ Evaluare programe de studii universitare de licenţă, masterat și domenii de doctorat din cadrul 
universitătii 
Învățământ superior 

2014 - prezent Evaluator ARACIS, domeniul Administrarea Afacerilor 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Str. Spiru Haret nr. 12, 010176, 
București ROMANIA, http://www.aracis.ro 

▪ Evaluare programe de studii universitare de licenţă şi de masterat în domeniul administrării 
afacerilor 

Învățământ superior 
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26.05.2021 – 17.12.2021 Expert pe termen lung - Responsabil educațional în cadrul proiectului „Acces și 
Integrare pentru SUCCES - Îmbunătățirea accesului și integrării în învățământul 
universitar și sprijinirea tranziției către piața muncii a studenților din ciclul de licență”, 
acronim AI SUCCES, cod CNFIS-FDI-2021-0225, finanțat din fondul de dezvoltare 
instituțională 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener), Galaţi, România 

▪ Activități de  acordare de sprijin studenților proveniți din medii defavorizate, prin programe specific 
de tutoriat; organizarea de activități extracurriculare destinate creșterii integrării studenților în 
comunitatea academică; oferirea de servicii suport de orientare și consiliere în carieră pentru 
studenții aflați în situație de risc cu scopul diminuării ratei abandonului universitar, creșterii inserției 
și retenției acestora în programele de studii universitare și susținerii dezvoltării personale și 
profesionale; colaborează pentru aplicarea unui program de măsuri de intervenție centrate pe 
sprijinirea tranziției pe parcursul primului an de studiu, creșterea persistenței în programele 
universitare, dezvoltarea competențelor transversale și a performanțelor academice la studenții 
din mediile defavorizate. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

06.04.2021 – 30.11.2022 Expert pe termen lung - Teacher/Trainer/Researcher/Youthworker în cadrul 
proiectului Erasmus+, Acțiunea cheie KA205 - Strategic Partnerships for youth, cu titlul: 
“Strategic Management, Agility and Right Technologies for Youth”, acronim SMART 
Youth, finanțat din fonduri europene nerambursabile, contract de finanţare Contract nr. 
2020-2-TR01-KA205-095914. 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener), Galaţi, România 

▪ Activități de  elaborare a rezultatelor intelectuale ale proiectului și realizarea activităților 
proiectului; participarea la evenimentele de multiplicare și ședințe ale proiectului; activități 
relevante pentru acoperirea decalajului dintre învățare/predare și dezvoltarea continuă a 
tehnologiilor, cu accent pe dezvoltarea antreprenoriatul digital; promovarea celor mai bune 
practici și permite creșterea sistematică a grupurilor țintă; propunerea împreună cu ceilalți 
experți de realizare a unor activități pentru extinderea abilităților antreprenoriale ale studenților și 
tinerilor din grupul țintă, adaptându-le la piața reală; colaborarea cu ceilalți experți la realizarea 
stadiului actual al abilităților antreprenoriale digitale și mentalitatea de afaceri adaptabilă la 
situații de criză și schimbări de piață în grupul țintă (tineri);  colaborarea cu ceilalți experți la 
realizarea de activități care să ajute la dezvoltarea tinerilor prin educație și dezvoltarea afacerilor 
digitale (sprijină dezvoltarea competențelor antreprenoriale, creative și gândirea critică a 
tinerilor); dezvoltarea de practici inovatoare în noua eră digitală prin desfășurarea de activități 
educaționale care promovează cele mai noi tehnologii digitale; stabilirea neconcordanțelor 
dintre abilitățile antreprenoriale ale tinerilor și consolidează competențele cheie ale grupurilor 
țintă; abordare a incluziunii și utilizării stilurilor de lucru pentru tineri prin intermediul tehnologiilor. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

28.01.2019 – 28.02.2021 Expert pe termen lung - Expert politici publice în cadrul proiectului SIPOCA 393 cu 
titlul „Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Cercetării şi Inovării prin 
optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare şi inovare”, 
acronim SIPOCA 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener), Galaţi, România 

▪ Activități de elaborare a unei metodologii de evaluare a aspectelor ce pot constitui poveri 
administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI; elaborarea 
instrumentarului pentru culegerea de informaţii care se vor valorifica prin intermediul 
metodologiei elaborate; culegerea informaţiilor (informaţiile vor fi culese prin transmiterea 
electronică a chestionarelor și vor fi furnizate de persoanele reprezentative din unităţile de 
interes care vor oferi informaţii relevante pentru domeniul CDI în baza metodologiei stabilite și 
instrumentelor puse la dispoziţie pentru aceștia); prelucrarea și analiza informațiilor culese la 
nivelul unităţilor de interes (institute naţionale de cercetare, companii cu activitate de CDI, 
companii fără activitate de CDI etc.); elaborarea Raportului de analiză privind aspecte ce pot 
constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI; 
elaborarea unor propuneri de măsuri fiscale pentru mediul de afaceri care să conducă la 
creșterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare și inovare; realizarea unor analize de 
impact ex ante privind măsurile fiscale propuse; realizarea unui studiu privind oportunitatea unor 
măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creșterea fondurilor 
private pentru cercetare-dezvoltare și inovare; elaborarea unei proceduri simplificate pentru 
reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici 
care desfăşoară activităţi de CDI; conceperea unui cadru de lucru de asistare a deciziei de 
reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri, respectiv a companiilor care 
desfăşoară activităţi de CD; identificarea de modalităţi şi soluţii pentru creşterea ponderii 
cercetării în PIB, în vederea atingerii obiectivului Strategiei Europa 2020; îndeplineşte şi alte 
sarcini dispuse de managerul de proiect, în limita atribuţiilor aferente postului 
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Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

17.07.2019 – 24.11.2021 Expert pe termen lung - Expert turism în cadrul proiectului „Sustainable Use of 
Natural Resources-Integrated Services Establishment - SUNRISE”, cod proiect 
BSB521, Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener), Galaţi, România 

▪ Elaborarea unei metodologii pentru colectarea datelor, analizarea rezultatelor și pregătirea 
stategiei la nivelul partenerului; realizarea unei metodologii și a unei liste de instrucțiuni pentru 
implicarea gruplui țintă în colectarea informațiilor necesare proiectului; elaborarea unei strategii 
pentru afaceri și întreprinderi pentru noi oportunități în domeniul turismului; ajută la dezvoltarea 
unui produs turistic integrat transfrontalier incluzând destinațiile țărilor partenerilor. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

22.04.2020 - 18.12.2020 Expert pe termen lung - Responsabil educațional în cadrul proiectului „Creșterea 
accesului și integrării în învățământul superior prin măsuri de reducere a abandonului 
universitar și consilierea în carieră a studenților”, acronim ACCES, cod CNFIS-FDI-
2020-0336, finanțat din fonduri de dezvoltare instituțională 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Beneficiar), Galaţi, România 

▪ Activități de coordonare a realizării de materiale de informare și promovare; propunerea de 
măsuri de acordare de sprijin studenților din grupurile de risc; coordonarea organizării de 
activități extracurriculare destinate creșterii integrării studenților în comunitatea academică;  
realizare a măsurilor de intervenție centrate pe sprijinirea tranziției pe parcursul primului an de 
studiu, creșterea persistenței în programele universitare, dezvoltarea competențelor 
transversale și a performanțelor academice la studenții din grupurile de risc; creare de 
oportunități de dezvoltare profesională cu scopul familiarizării studenților cu cerințele mediului 
socio-economic și facilitării tranziției către piața muncii. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

22.06.2020 - 18.12.2020 Expert pe termen lung – Lector formare continuă în cadrul proiectului „Asigurarea 
funcționării bazei de practică și de cercetare din localitatea Sfântu Gheorghe, Tulcea, 
în vederea pregătirii studenților, masteranzilor și cercetătorilor din Universitatea 
„Dunărea de Jos”, cod CNFIS-FDI-2020-0373, finanțat din fonduri de dezvoltare 
instituțională 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Beneficiar), Galaţi, România 

▪ Activități de elaborare a materialelor de predare și susținere a activităților de predare în 
sesiunile de formare pentru studenți în acord cu necesitățile și obiectivele proiectului. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

01.11.2018 – 31.05.2020 
14.08.2021 – 12.11.2021 

Expert pe termen lung - Responsabil procese de orientare a studenţilor în cadrul 
proiectului POCU/90/6/19/19/108114 cu titlul „Sprijinirea tranziției studenților din 
domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare”, acronim 
PRACTINOV 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Beneficiar), Galaţi, România 

▪ Activități de participare la organizarea și coordonarea unei mese de lucru cu partenerii 
transnaționali pentru a defini cele mai bune strategii de cooperare între universități și 
întreprinderi pentru transferul de tehnologie în vederea planificării stagiilor de practică și pentru 
a implica studenții în proiectele de dezvoltare și inovare; participare la masa de lucru 
transnațională pentru elaborarea studiului (un studiu de caz aplicat al cadrului ICF), precum și 
la punerea în aplicare a sistemului ICF în procesele de orientare și proiectarea stegiilor de 
practică; participare la organizarea metodologiei de job-shadow, selectarea domeniilor 
transnaționale pentru desfășurarea experienței de job-shadow; prezentare și validarea 
obiectivelor și a metodologia de job shadowing; organizare și implementare a unui seminar 
național pentru punerea în aplicare a standardului ICF în procesul de orientare și în procesul 
de proiectare a stagiilor de practică pentru studenții cu dizabilități și boli cronice; analiză a 
contextului și a cerințelor subiective (ale studenților) pentru a defini caracteristicile proiectului-
pilot în vederea implementării metodologiei/instrumentelor ICF; participare la grupul de lucru 
pentru elaborarea unei metodologii de coordonare a proiectelor de inovare tehnologică și 
planificare a obiectivelor stagiilor de practică; participare la activitățile de elaborare de 
metodologii inovative legate de organizarea și funcționarea serviciilor de consiliere și orientare 
profesională; participare la activitățile de elaborare de metodologii inovative aferente 
consolidării relațiilor cu actorii economici de pe teritoriu cu scopul de a releva necesarul de 
competențe; participare la activitățile de transfer de metodologie și elaborarea/aplicarea 
standardului ICF (Clasificarea Internațională a Funcționării, dizabilității și sănătății elaborat de 
către OMS) în furnizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a tinerilor studenți cu 
dizabilități sau cu nevoi speciale (Inovare socială). 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 
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23.05.2018 – 12.02.20219 Expert pe termen lung – Formator în cadrul proiectului Erasmus+ Programme 
Capacity-Building projects in the field of Higher Education cu titlul “University as a key 
partner of NETwork for vocational educational Training centres of Middle Age 
Generation in Uzbekistan”, acronim MAGNET, contract de finanțare nr. 574253-EPP-
1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener), Galaţi, România 
▪ Social and Community Entrepreneurship and Vocational Training; Entrepreneurship technique 
and vocational competences; Competences, tools and outcomes in social and community 
entrepreneurship; Strategies and models of social and community business development; 
Good practices in social entrepreneurship; Business plan; Developing the practical 
competences in Entrepreneurships; Good practice in the Technique Entrepreneurship; 
Communication Strategies in the Social Entrepreneurship; Developing practical competences 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 
15.07.2015 – 31.12.2015 Expert pe termen lung - Expert orientare în cadrul proiectului 

POSDRU/189/2.1/G/156695 cu titlul „Sprijinirea tranziției studenților către piața muncii 
prin strategii de practică inovatoare în regiunea Sud-Est” 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener 1), Galaţi, România 
▪ Activități de proiectare, implementare și furnizare de servicii de consiliere eficiente și 

inovatoare, în vederea orientării și consilierii profesionale în carieră a studenților;  consiliere şi 
orientare profesională a tinerilor studenți din grupul țintă înainte de activarea stagiilor de 
practică și întocmirea traseul de dezvoltare personală și profesională;  participarea la seminarii 
de informare și consiliere profesională organizate de persoane terțe din întreprinderi / 
întreprinzători / manageri / responsabili de departament etc. pentru a oferi o imagine de 
ansamblu asupra profilurilor și competențelor profesionale cerute pe piața muncii;  
monitorizarea însușirii și a dezvoltării abilităților practice prin proiecte de învățare la locul de 
muncă (stagii de pregătire practică) pentru studenții din grupul țintă;  organizarea unui 
laborator de pregătire pentru participarea la stagiul de practică; verificarea permanentă a 
respectării procedurilor, a formularelor elaborate, încadrarea în graficul de activități al 
proiectului 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

26.04.2014 – 25.09.2015 Expert pe termen lung - Expert educațional în cadrul proiectului 
POSDRU/160/2.1/S/132690 – „Construiește-ți cariera, pas cu pas! Consiliere şi 
orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru şi Sud Est” 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener 4), Galaţi, România 
▪ Activități de coordonare din punct de vedere a conținuturilor educaționale a atelierelor tematice 

organizate în tabere de dezvoltare profesională; monitorizarea parcursului procesului de 
consiliere şi orientare profesională a membrilor grupului țintă în vederea inserției pe piața 
muncii sau universitate; întocmirea de rapoarte de progres în consilierea şi orientarea 
profesională a grupului țintă; realizarea unei baze de date cu privire la intențiile de rută 
profesională a membrilor grupului țintă; întocmirea unui raport privind studiul de analiză a 
nevoilor reale ale pieței muncii din fiecare județ al regiunilor Centru şi Sud-Est. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

02.12.2014 – 01.11.2015 Expert pe termen lung - Lector/formator cursuri calificare nivel 2 Administrator 
pensiune în cadrul proiectului POSDRU 144/6.3/S/129743 - „Susținerea egalității de 
șanse şi promovarea profesională a femeilor - PROGRES”. 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Beneficiar), Galaţi, România 
Activități de identificare a problemelor apărute la nivelul activități individuale a membrilor grupului 
țintă;  realizarea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului şi respectarea graficul de 
desfășurare a activităților; informarea managerul de proiect privind problemele apărute la nivelul 
activități individuale a membrilor grupului țintă; întocmirea documentelor aferente raportării 
lunare a activităților desfășurate în conformitate cu instrucțiunile unităților de control. 
Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

30.11.2011 – 30.10.2013 Expert pe termen lung - Responsabil formare studenți în cadrul proiectului 
POSDRU /92/3.1/S/63951 – „Dezvoltarea şi implementarea unui program pilot 
integrat pentru creșterea accesului la învățământul  superior pentru persoane cu 
dizabilități” 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener 4), Galaţi, România 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

• Participarea la elaborarea, conversia, evaluarea programelor care instruiesc adaptat persoanele 
cu dizabilități; dezvoltarea şi consolidarea unei rețele de parteneriate şi acorduri de cooperare 
între universități, întreprinderi, centre de cercetare pentru facilitarea integrării pe piața muncii a 
membrilor grupului țintă; gestionarea membrilor grupului țintă: verificare lunară a eligibilității 
membrilor grupului țintă pentru primirea ajutorului financiar alocat prin proiect, întreținerea 
contactului cu membrii grupului țintă; întocmirea şi actualizarea fișelor de monitorizare a activității 
didactice a studenților; asigură instruirea studenților cu dizabilități din grupul țintă în vederea 
utilizării instrumentelor TIC dezvoltate în cadrul proiectului. 
Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

2010 - 2014 Lector formator 
Colegiul de Turism, Institutul Român de Cercetări Economico - Sociale şi Sondaje – IRECSON, 
Str. Franceză, nr. 66, sector 3, București, România, www.irecson.ro 
Predare şi instruire profesională în domeniul activităților de administrarea afacerilor, management, 
marketing şi turism; asistență în întocmirea unui plan de afaceri; asistență în însușirea normelor de 
comunicare managerială eficientă în relație cu terții; evaluarea managementului riscului în afaceri. 
Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

2007 - 2013 Lector universitar doctor 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Departamentul Economie, Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi, România, www.ugal.ro, 
www.feaa.ugal.ro 

• Activități de documentare, predare şi îndrumare studenți, în cadrul disciplinelor de Tehnica 
operațiunilor de turism, Administrarea întreprinderilor de comerț, turism şi servicii, Economia 
turismului, Turism internațional, Transporturi internaţionale, Comerț internațional, Economia 
serviciilor internaţionale, Tranzacții economice internaţionale;  

• Activități de cercetare în domeniile administrării afacerilor, comunicare în afaceri, servicii, 
transporturi; 

• Elaborare dosare de acreditare şi reacreditare programe de studii universitare de 
licenţă/masterat în domeniile Administrarea afacerilor şi Economie şi afaceri internaţionale; 

• Îndrumător de an programul de studii universitare de licenţă Economia comerțului, turismului 
şi serviciilor 

• Îndrumător de an programul de studii universitare de masterat Administrarea şi dezvoltarea 
afacerilor în turism 
Învățământ superior 

2004 - 2007 Asistent universitar doctorand 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de 
Economie Generală, Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro   

• Activităţi de documentare, seminarizare şi îndrumare studenţi;  

• Activităţi de cercetare în domeniile comerţ internaţional, turism, transporturi; 

• Elaborare dosare de acreditare şi programe de studii universitare de licenţă/masterat; 
Învăţământ superior 

2002 - 2004 Preparator universitar 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie 
Generală, Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro   

• Activităţi de documentare, seminarizare şi îndrumare studenţi;  

• Activităţi de cercetare în domeniile comerţ internaţional, turism, transporturi; 
Învăţământ superior 

2001 - 2002 Șef Serviciu Marketing 
FESTBAU GROUP SRL Galaţi, Strada Portului, nr.  20 C, Galaţi, România 

• Coordonarea activității biroului de marketing; 

• Negocierea termenelor de plata si discount-urilor pentru marii clienți; 

• Încheierea de contracte de colaborare cu diverși parteneri; 

• Întocmirea de rapoarte de activitate lunare; 

• Participarea la stabilirea planurilor de vânzări 
 Sectorul privat 

2000 - 2001 

 
Şef Serviciu Marketing 
Grupul de firme MARIANO Galaţi, Str. Henry Coandă, nr. 4, Galaţi, România 

• Coordonarea activității biroului de marketing; Negocierea termenelor de plată și discount-urilor 
pentru marii clienți; Încheierea de contracte de colaborare cu diverși parteneri; Întocmirea de 
rapoarte de activitate lunare; Participarea la stabilirea planurilor de vânzări 

Sectorul privat 

file:///C:/Users/Mihaela%20Muntean/Downloads/09.%20scrisoare%20clarificare%203%2023.04.2018/www.irecson.ro
file:///C:/Users/Mihaela%20Muntean/Downloads/09.%20scrisoare%20clarificare%203%2023.04.2018/www.ugal.ro
file:///C:/Users/Mihaela%20Muntean/Downloads/09.%20scrisoare%20clarificare%203%2023.04.2018/www.feaa.ugal.ro
http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
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ALTE CURSURI 
  

 

2020 Curs postuniversitar Competențe digitale Nivelul 8 

Universitatea Politehnică București, în cadrul proiectului Antreprenoriat Competitiv în rândul 
Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor - ACTIV”, cod proiect POCU/379/6/21/-124635 
Instrumente necesare de formare a competențelor digitale; Tehnici multimedia folosite în predare; 
Comunicare prin utilizarea tehnicilor digitale; Provocări și soluții în educația digitală; Virtualizarea 
aplicațiilor de laborator 

2014 - 2015 Cercetător postdoctorand Nivelul 8 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în cadrul proiectului POSDRU /159/1.5/S/138963– 
„Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală - PERFORM” 
Rolul IT în creșterea competitivității firmelor din sectorul serviciilor în comerțul exterior al 
României, în contextul crizei economico-financiare 

2016  Certificat de competență lingvistică Comunicare în limba italiană, 
nivel B2 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  
Grammatica, Vocabolario, Conversazione, Scrivere 

2013  Certificat de competență lingvistică Comunicare în limba engleză, 
nivel B2 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  

Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction, Spoken production), Writing, 
Grammar 

2012 Certificat de competență lingvistică Comunicare în limba engleză, 
nivel B1 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  
Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction, Spoken production), Writing, 
Grammar 

20017-2010  Doctor în Economie, titlul tezei de doctorat – Specializarea economiei 
româneşti ca factor de creştere a competitivităţii pe piaţa 
internaţională 

Nivelul 7  

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Galaţi, România 
Microeconomie şi macroeconomie avansată, Politici economice în economia deschisă, Strategii 
de firmă în context european, Societatea bazată pe cunoaștere, Metodologia cercetării 
fundamentale a științelor economice 

2009 - 2010 Diplomă de studii postuniversitare de specializare Managementul 
Comunicării şi Relații Publice 

Nivelul 7  

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer 
Tehnologic, Galaţi, România 
Strategii şi tactici de relaţii publice, Psihologia publicităţii, Comportament organizaţional, 
Marketingul serviciilor, Customer Relationship Management şi Relaţii Publice Online, Relaţii 
publice interne, Negociere şi comunicare în afaceri 

2000 – 2002 Diplomă de Master în specializarea Strategii şi Politici Manageriale Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, 
Galaţi, România 
Comportament organizaţional, Informatică managerială, Managementul marketingului, 
Management strategic, Comunicare organizaţională, Culturi organizaţionale 

1996 - 2000 Diplomă de licenţă - Economist licenţiat în specializarea Marketing Nivelul 6 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, 
Specializarea Marketing, Galaţi, România 
Marketing, Management, Transporturi internaţionale, Comerţ internaţional 

2021 Certificat formare Creșterea vizibilității internaționale a cercetării 
instituționale 

Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Creșterea vizibilității internaționale a cercetării instituționale 

2021 Certificat formare Măsuri specifice de finanțare pentru proiecte 
naționale și internaționale 

Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Măsuri specifice de finanțare pentru proiecte naționale și internaționale 
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2020 Certificat formare expert ARACIS Nivelul 7 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Str. Spiru Haret nr. 12, 010176, 
București ROMANIA, http://www.aracis.ro 
Evaluare programe de studii universitare de licenţă şi de masterat în domeniul administrării 
afacerilor 

2020 Certificat formare Inițiere în utilizarea aplicației MySMIS Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Utilizarea aplicației  MySMIS 

2020 Certificat formare Managementul calității în învăţământul superior Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Managementul calității în învătământul superior 

2020 Certificat formare Marketingul unităților de cercetare științifică Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Marketingul unităților de cercetare științifică 

2020 Certificat formare  Mentorat și coaching în învățământul universitar Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Mentorat și coaching în învățământul universitar 

2019 Certificat formare Etică și deontologie academică Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Etică și deontologie academică 

2019 Certificat formare Mentorat educațional în mediul academic Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Mentorat educațional în mediul academic 

2019 Certificat formare Redactarea și publicarea articolelor științifice Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Redactarea și publicarea articolelor științifice 

2019 Certificat formare Strategii didactice inovative Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă și Transfer 
Tehnologic,  Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 
Strategii didactice inovative 

2017 Certificat formare expert ARACIS Nivelul 7 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Str. Spiru Haret nr. 12, 010176, 
București ROMANIA, http://www.aracis.ro 
Evaluare programe de studii universitare de licenţă şi de masterat în domeniul administrării 
afacerilor 

2015 Certificat de absolvire Manager de proiect Nivelul 7 

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iaşi, România 
Proiectarea şi managementul proiectelor, Dobândirea abilităţilor practice, necesare realizării unui 
proiect, Conducerea activităţilor care se desfăşoară în cadrul unui proiect, Dezvoltarea de abilităţi 
practice de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor proiectelor 

2013 Certificat de absolvire Formator Nivelul 7  

Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Galaţi, România 

Construirea situațiilor de învățare, Cunoștințe - Abilități - Atitudini necesare unui trainer de succes, 
Învingerea emoțiilor distructive şi gestionarea celor constructive, Captarea şi menținerea atenției – 
Captivarea publicului, Gestionarea situaţiilor dificile, Folosirea limbajului verbal, limbajul nonverbal 
şi paraverbal, Pregătirea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, Livrarea sesiunilor de 
training, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Oferirea şi 
primirea feedback-ului, Aplicarea metodelor şi tehnicilor de formare 

2013 Certificat de absolvire Programul de formare şi conştientizare în 
asigurarea calităţii în Învăţământul la distanţă – IDD 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 
Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a 
calităţii în învăţământul superior deschis la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi a 
standardelor internaţionale de calitate 

2012 Certificat de absolvire a cursului Mentorat educaţional pentru 
formarea profesorilor din învăţământul superior care lucrează cu 
persoane cu dizabilităţi 

Nivelul 7  
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The Red Point SRL, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea 
„Valahia” Târgovişte, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Metode şi tehnici de abordare a actului educaţional pentru persoanele cu dizabilităţi 

2012 Certificat de absolvire a cursului Sistem colaborativ integrat bazat pe 
cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor 
economic, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din 
Învăţământul Superior SIMCE 

Nivelul 7 

Academia de Studii Economice Bucureşti, România 
Cadrul Naţional al Calificărilor în domeniul economic 

2012 Certificat de absolvire a cursului Servicii de formare în mentorat 
educaţional, instrumente TIC 

Nivelul 7 

The Red Point SRL, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea 
„Valahia” Târgovişte, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
 Instrumente IT pentru studenţii cu dizabilităţi 

2012 Certificat de absolvire a cursului Managementul calităţii în 
învăţământul superior 

Nivelul 7 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România 

Cunoaşterea cerinţelor stakeholder-ilor şi adaptarea la acestea a serviciilor din universităţi, 
Acreditarea şi certificarea, Comunicarea pentru managementul universitar, Managementul 
proceselor şi ameliorarea calităţii din universităţi, Cultura instituţională, motivare şi leadership 

2011 Certificat de absolvire a cursului Formare şi asistență în domeniul 
managerial-antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, 
manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru şi Sud-Est 

Nivelul 7 

Ernst & Young SRL, în parteneriat cu S&T România SRL, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 
Instrumente IT pentru managementul afacerii, Enterprise Content Management, Business 
Intelligence, Abordarea sistemelor informatice pentru IMM 

2011 Certificat de absolvire a cursului Doctoratul în şcoli de excelenţă - 
evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii 
prin publicare ştiinţifică 

Nivelul 7 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice 
Identificarea publicaţiilor de specialitate adecvate şi relevante pentru diseminarea rezultatelor 
cercetărilor realizate, Modul de pregătire a unui manuscris pentru publicare. Principalele etape ale 
elaborării unei lucrări de cercetare în vederea publicării, Deontologia cercetării şi publicării 
rezultatelor ştiinţifice, legislaţia românească şi europeană relevantă pentru domeniul autoratului 
ştiinţific, Resurse informatice în cercetare şi redactare 

2010 Certificat de absolvire a cursului Îmbunătăţirea Managementului 
Universitar 

Nivelul 7 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice, România 
Standarde de integritate în învăţământul universitar, Marketing universitar, Rolul societăţii civile în 
mediul universitar 

2009 Certificat de absolvire în specializarea Manager în activitatea de 
turism 

Nivelul 7 

Union Travel Galaţi, Romnia 
Management turistic, Marketing turistic, Legislaţie în turism, Tehnica operaţiunilor de hotelărie, 
Managementul agenţiei de turism 

2008 Certificat de absolvire în specializarea Managementul calităţii 
învăţământului la distanţă 

Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer 
Tehnologic, Galaţi, România 
Procedee şi mecanisme de tutoriat educaţional, Sisteme de instruire asistată de calculator, Tehnici 
de elaborare a materialelor didactice ID, Metodologii şi standarde în organizarea şi gestionarea 
învăţământului la distanţă 

2003 Certificat de absolvire în specializarea Didactica învăţământului la 
distanţă 

Nivelul 7 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer 
Tehnologic, Galaţi, România 
Procedee şi mecanisme de tutoriat educaţional, Sisteme de instruire asistată de calculator, Tehnici 
de elaborare a materialelor didactice ID, Metodologii şi standarde în organizarea şi gestionarea 
învăţământului la distanţă 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2  

 Certificat de competență lingvistică B2 

Limba franceză B1 B1 B1 B1 B1 

  

Limba italiană B2 B2 B2 B2 B2  

 Certificat de competență lingvistică B2 

Competenţe de comunicare  bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic şi formator; 
perseverenţă, munca în echipă, fire dinamică, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, capacitate de sinteză 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

2018 – prezent Prodecan cu activitatea didactică şi managementul calităţii, Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

2005 – prezent Director program de licenţă domeniul Administrarea afacerilor: Economia comerțului, 
turismului şi serviciilor 

 2015 – prezent Director program de masterat domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea şi 
dezvoltarea afacerilor în turism 

 2013 – 2016 Director program de masterat domeniul Administrarea afacerilor: Administrarea 
afacerilor internaţionale euroregionale 

 2007- prezent Coordonare studenți participanți la sesiunile științifice şi olimpiade naționale 

 2007- prezent Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 

 2007- prezent Îndrumare activitate practică de specialitate  

 2007- prezent Îndrumător de an pentru studenții specializărilor Afaceri internaţionale şi Economia 
comerțului, turismului şi serviciilor, Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism 
 2010 - prezent Coordonator internship pentru studenţi în ţări precum: Grecia, Franţa, Olanda, Italia 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 O bună cunoaştere a activităţilor didactice (în prezent fiind responsabil specializare Economia 
comerţului, turismului şi serviciilor  şi Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism) 
 Membru în Comisia Didactică şi de Calitate la nivelul Consiliului Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Galaţi, România 

Competenţe informatice O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, SPSS, eViews, 
 Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Photo Shop), 
 Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 

Alte competenţe  ▪ literatură, poezie, fotografie (la nivel de amator), design interior (la nivel de amator) 
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Proiecte 1. Expert pe termen lung - Responsabil educațional în cadrul proiectului „Acces și Integrare 
pentru SUCCES - Îmbunătățirea accesului și integrării în învățământul universitar și 
sprijinirea tranziției către piața muncii a studenților din ciclul de licență”, acronim AI 
SUCCES, cod CNFIS-FDI-2021-0225, finanțat din fondul de dezvoltare instituțională (26.05.2021 – 
17.12.2021) 
2. Expert pe termen lung - Teacher/Trainer/Researcher/Youthworker în cadrul proiectului 
Erasmus+, Acțiunea cheie KA205 - Strategic Partnerships for youth, cu titlul: “Strategic 
Management, Agility and Right Technologies for Youth”, acronim SMART Youth, finanțat din 
fonduri europene nerambursabile, contract de finanţare Contract nr. 2020-2-TR01-KA205-095914 
(06.04.2021 – 30.11.2022) 
3. Expert pe termen lung - Expert politici publice în cadrul proiectului SIPOCA 393 cu titlul 
„Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Cercetării şi Inovării prin optimizarea 
proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare şi inovare”, acronim SIPOCA 
(28.01.2019 – 28.02.2021); 
4. Expert pe termen lung - Expert turism în cadrul proiectului „Sustainable Use of Natural 
Resources-Integrated Services Establishment - SUNRISE”, cod proiect BSB521, Programul 
Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020 (17.07.2019 – 24.11.2021); 
5. Expert pe termen lung - Responsabil educațional în cadrul proiectului „Creșterea accesului și 
integrării în învățământul superior prin măsuri de reducere a abandonului universitar și 
consilierea în carieră a studenților”, acronim ACCES, cod CNFIS-FDI-2020-0336, finanțat din 
fonduri de dezvoltare instituțională (22.04.2020 - 18.12.2020); 
6. Expert pe termen lung – Lector formare continuă în cadrul proiectului „Asigurarea 
funcționării bazei de practică și de cercetare din localitatea Sfântu Gheorghe, Tulcea, în 
vederea pregătirii studenților, masteranzilor și cercetătorilor din Universitatea „Dunărea de 
Jos”, cod CNFIS-FDI-2020-0373, finanțat din fonduri de dezvoltare instituțională (22.06.2020 - 
18.12.2020); 

7. Expert pe termen lung – Responsabil procese de orientare a studenţilor în cadrul proiectului 
cu titlul „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii 
de practică inovatoare” – acronim PRACTINOV (01.11.2018 – 31.05.2020 și 14.08.2021 – 
12.11.2021); 
8. Expert pe termen lung – Formator în cadrul proiectului Erasmus+ Programme Capacity-Building 
projects in the field of Higher Education cu titlul “University as a key partner of NETwork for 
vocational educational Training centres of Middle Age Generation in Uzbekistan”, acronim 
MAGNET, contract de finanțare nr. 574253-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (23.05.2018 – 
12.02.20219); 
9. Expert pe termen lung - Expert orientare în cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156695 cu 
titlul „Sprijinirea tranziţiei studenţilor către piaţa muncii prin strategii de practică inovatoare 
în regiunea Sud-Est” (15.07.2015 – 31.12.2015); 
10. Expert pe termen lung - Expert educaţional în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/132690 – 
„Construieşte-ţi cariera, pas cu pas! Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din 
regiunile Centru şi Sud Est” (26.04.2014 – 25.09.2015); 
11. Expert pe termen lung - Lector/formator cursuri calificare nivel 2 - Administrator pensiune în 
cadrul proiectului POSDRU 144/6.3/S/129743 - „Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea 
profesională a femeilor - PROGRES” (02.12.2014 – 01.11.2015); 
12. Expert pe termen lung - Responsabil formare studenţi în cadrul proiectului POSDRU/ 
92/3.1/S/63951 – „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea 
accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi” (30.11.2011 – 30.10.2013); 
13. Membru în cadrul Contractului de cercetare 513/14.11.2011 „Stabilirea pragului de 
rentabilitate şi evaluarea riscului economic pentru exploataţiile agricole vegetale şi animale 
în condiţiile pedo-climatice din sudul ţării”, din cadrul Planul sectorial al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Gheorghe Ionescu Şişeşti, ADER, 
(2011-2014) 
14. Membru în cadrul echipei de realizare şi implementare a proiectelor cu finanţare internaţională 
PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane: RO – 2002/000 – 
586.05.02.02.070 Antreprenor IMM-uri, valoare 71.500 Euro 
15. Membru în cadrul echipei de realizare şi implementare a proiectelor cu finanţare internaţională 
PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane: RO – 2002/000 – 
586.05.02.02.071 Agent Vamal – cursuri de formare şi perfecţionare profesională, valoare 
65.300 Euro 
16. Membru în cadrul echipei de realizare şi implementare a proiectelor cu finanţare internaţională 
PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane: RO – 2002/000 – 
586.05.02.02.078 GIS – cursuri de formare şi perfecţionare profesională. 
17. Mentorat în cadrul proiectului de practică economică pentru elevii liceului Anghel 
Saligny Galaţi, 2011, 2012 


