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INFORMAŢII PERSONALE  
 

 

 Str. Morilor nr. 39 Galați 

 0740.244.635                                    

danah2030@yahoo.com           

Sexul Feminin      | Data naşterii 21.08.1974        | Naţionalitatea Română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

2014 - prezent  Profesor economist  

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” din Galați  

▪ Activități didactice  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

2013 - 2014  Manager  

S.C. ANKAH 2009 S.R.L. Galați 

▪ Stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale firmei în concordanță cu strategia elaborată și comunicarea 
acestora întregului personal;  

▪ Aproba bugetului și rectificărilor acestuia;  

▪ Identificarea oportunităților de afaceri;  

▪ Reprezentarea firmei în relațiile protocolare cu furnizorii/clienții;  

▪ Asigurarea promovării unei bune imagini a firmei pe piață;  

▪ Asigurarea managementului firmei;  

▪ Aprobarea procedurilor generale din cadrul firmei;  

▪ Coordonarea eficientă a personalului din subordine.  

Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri  
 

2007 - 2013  Director comercial  

S.C. ALCOM S.A. Galați  

▪ Organizarea, îndrumarea, coordonarea activității de vânzare la nivelul companiei;  

▪ Asigurarea aplicării măsurilor necesare îndeplinirii strategiei de vânzari a societății;  

▪ Organizarea și coordonarea actiunilor de prospectare a pieței;  

▪ Coordonarea activităților de promovare a produselor, reclamă și publicitate;  

▪ Analizarea și evaluarea activității biroului de marketing.  

Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri  
 

2005 - 2007 Consilier de marketing  

S,C. ALCOM S.A. Galați  

▪ Implementarea planurilor de markerting pentru produsele alocate;  

▪ Realizarea de cercetari de piață și prelucrarea datelor obținute;  

▪ Menținerea relației cu cumpărătorii;  

▪ Identificarea și realizarea de propuneri de actualizare a paginii Web;  

▪ Promovarea și publicitatea produselor aflate în promoție lunară în revista de specialitate și în mass 
media;  

▪ Proiectarea materialelor publicitare și promovarea imaginii companiei.  

Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri  
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1997 - 1999 Merceolog  

S.C. HERGO GROUP S.A. Galați  

▪ Asigurarea elaborării și implementării procedurilor privind calitatea;  

▪ Planificarea activității;  

▪ Menținerea și negocierea relațiilor cu potențialii furnizori;  

▪ Negocierea condițiilor contractuale;  

▪ Predare-recepție produse. 

Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri  
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

2017 - prezent  Doctorand în domeniul Management   

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

▪ Analiza comparativă calitativă și modelarea strategiilor în organizații, Proiectarea modelelor 
conceptuale în cercetările economice, Managementul proiectelor de cercetare și etică în cercetarea 
științifică; redactare academică pentru domeniile umaniste. Surse primare și surse secundare în 
cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic.  

 

2018  Certificat de acordare a definitivării în învățământ   

Inspectoratul Școlar Județean Galați  

▪ Comerț (Specialitate și metodica predării acesteia)  
 

2018  Certificat de absolvire Competențe antreprenoriale  

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

▪ Fundamentele procesului antreprenorial, Managementul financiar al afacerii, Marketing 
antreprenorial, Responsabilitate și inovare socială, Instrumente IT pentru gestiunea afacerii 

 

2013 - 2015  Diplomă de psihopedagogie, nivel I și II   

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

▪ Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, proiectarea și managementul programelor 
educaționale, Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (învățământ liceal, post 
liceal, universitar), Practică pedagogică în învățământul liceal (Colegiul Național ”Mihail 
Kogalniceanu” – educație antreprenorială și Colegiul Tehnic ”Radu Negru” – economie),  
Metodologia cercetării educaționale și Educație interculturală  

 

2015  Certificat de absolvire – Inspector (referent) resurse umane   

Centrul de Pregătire Profesională CEPECOM S.R.L., București 

▪ Planificarea activităților, Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă 
și în domeniul situațiilor de urgență, Întocmirea documentației de evidență a personalului. 
Organizarea  recrutării personalului, Întocmirea registrului general de evidență a salariaților, 
Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat, Administrarea Bazei de date de evidențe a 
personalului. 

 

2015  Certificat de absolvire – Manager de proiect   

Fundația Euroacademica, Buzău 

▪ Planificarea, implementarea, coordonarea și monitorizarea proiectelor de finanțare, Matricea 
Eisenhower, Graficul Gantt, Managementul timpului, riscurilor și a resurselor umane, Analiza SWOT 
și obiectivele SMART. 

 

2012  Certificat de Formator   

Fundația Școala Română de Afaceri, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, Galați  

▪ Pregatirea formarii, Realizarea activitatilor, Evaluarea activitatilor, Evaluarea participantilor la formare, 
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, Marketingul formarii, Proiectarea programelor 
de formare, Organizarea programelor si a strategiilor de formare, Evaluarea, revizuirea si asigurarea 
calitatii programelor si a stagiilor de formare  

 

http://www.ugal.ro/
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2011 - 2013  Diplomă de masterat – specializarea Marketing și Comunicare în Afaceri   

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, www.ugal.ro, Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro   

▪ Strategii de marketing internațional, Comunicare integrată de marketing, Tehnologia informațiilor și 
comunicațiilor pentru afaceri, Comunicare managerială, Managementul muncii în echipă, 
Managementul forței de vânzare, Sisteme moderne de distribuție, Evaluarea, auditul și certificarea 
calității, Euromarketing  

 

2008 - 2011  Diplomă de licență – specializarea Marketing   

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, www.ugal.ro, Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro  

▪ Bazele contabilității, Bazele statisticii, Finanțe publice, Management general, Cercetări de marketing, 
Marketing general, Statistica afacerilor, Comportamentul consumatorului, Comunicare în afaceri, 
Finanțele întreprinderii, Tehnici de vânzare, B2B Marketing, Marketing strategic, Marketing 
internațional, Marketingul serviciilor, Relații publice, Tehnici promoționale, Managementul calității 
serviciilor, Marketing bancar, Marketing direct, Proiecte de marketing, Simulări de marketing, Politici 
de marketing  

 

2006 - 2007  The Professional Certificate in Management   

The Open University – CODECS S.A.  

▪ Managementul resurselor umane, Managementul relațiilor cu clienții, Management performant, 
Management financiar  

 

2000 - 2002  Tehnician specialist în spacializarea secretar, stenodactilograf, operator birotică   

Fundația Școala Română de Afaceri, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, Galați   

▪ Operare PC, Stenografierea materialelor, administrarea corespondentei, efectuare traduceri și 
retroversiuni, comunicarea la locul de muncă, efectuarea muncii în echipă, organizarea ședințelor de 
lucru, organizarea deplasării staff-ului managerial, organizarea locului de muncă  

 

1991 - 1995 Atestat matematică - fizică   

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Galați  

▪ Matematică, Fizică  
 
 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  

SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  

Limba engleză B1 B1 B1 B1 B1 

 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ competențe manageriale dobândite prin conducerea echipelor de marketing și vânzări la companiile 
în care am lucrat  

 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugal.ro/
http://www.feaa.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.feaa.ugal.ro/
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

Publicaţii 

 

▪  Articole publicate în reviste cotate Web of Science 

1. Damian, D., & Manea, C. (2019). Causal recipes for turning fin-tech freelancers into smart 
entrepreneurs. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3), 196-201, DOI: 
10.1016/j.jik.2019.01.003, WOS:000476641100008 
Impact Factor 6.027, Q1 (Business & Management) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X19300174,   

2. Opait, G., Damian, D., & Capatina, A. (2019). Freelancer as an entrepreneur: a choice as career 
development, Marketing and Management of Innovations, 3, 327-340, DOI: 
10.21272/mmi.2019.3-25, WOS:000496556500006 
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/74815/1/Opait_mmi_3_2019.p

df  

 ▪ Articole publicate în volumele unor conferințe indexate ISI 

1. Damian, D., & Susanu, I. O. (2018, May). Freelancing-a new approach on the boundary between 
fragile and anti-fragile after the 2008 economic crisis. In Proceedings of the International 
Conference on Business Excellence (Vol. 12, No. 1, pp. 251-262). Sciendo, DOI: 
10.2478/picbe-2018-0023, WOS: 000442804800023 
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/12/1/article-p251.xml   

2. Damian, D., & Capatina, A. (2019, May). Seeking freelancers’ motivations to adopt an 
entrepreneurial career–a storytelling approach. In Proceedings of the International 
Conference on Business Excellence (Vol. 13, No. 1, pp. 206-215). Sciendo, DOI: 
10.2478/picbe-2019-0019, WOS:000501603000019 
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/13/1/article-p206.xml  

 ▪ Articole publicate în reviste sau în volumele unor conferințe indexate BDI 

1. Damian, D. (2018). Freelancing, the solution of employees in the context of the technological 
revolution. Risk in Contemporary Economy, 276-280  
http://www.rce.feaa.ugal.ro/images/stories/RCE2018/Damian.pdf  
https://ideas.repec.org/a/ddj/fserec/y2018p276-280.html  
https://doaj.org/article/6bb5888a191c4eed86d6d2ad22fe5de3   

2. Damian, D., Capatina, A., Rapa, M., & Chiru, G. (2018). Practice Enterprises–Key Enablers for the 
Development of Students' Entrepreneurial Skills: An FSQCA Approach. Revista de 
Management Comparat International, 19(5), 476-486,  
https://www.rmci.ase.ro/no19vol5/03.pdf   

3. Damian D., Empoli G. (2020). The Role of Entrepreneurial Training Designed for Freelancers in 
Start-Up Creation Process, Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I. 
Economics and Applied Informatics, Year XXVI – no2, 142-147, 
http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2020_2/Damian_Empoli.pdf  
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493270   

4. Damian D., Empoli G. (2020). Exploring freelancers’ intentions to embrace an entrepreneurial 
career: an approach focused on theory of planned behaviour, lucrare prezentată la ACIEK 
2020 Conference, acceptată spre publicare în Journal of Promotion Management  
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wjpm20&     

Distincţii Premiul special pentru lucrarea sustinuta la Olimpiada Nationala a Studentilor Economisti, sectiunea 

Management, editia a VII-a, anul 2012 („Integrarea Freelancingului in activitatea de HR” inregistrata la 
ORDA sub numarul 6210/06/07/2012 avand ca obiect al dreptului de autor: proiect depus pe suport 
optic [2 CD-R] in format .doc, .ppt, in baza prevederilor articolului 148 alin. [1] din legea nr. 8/1996, 
modificata si completata. Inregistrare in Registrul National de Opere administrat de ORDA) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X19300174
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/74815/1/Opait_mmi_3_2019.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/74815/1/Opait_mmi_3_2019.pdf
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/12/1/article-p251.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/13/1/article-p206.xml
http://www.rce.feaa.ugal.ro/images/stories/RCE2018/Damian.pdf
https://ideas.repec.org/a/ddj/fserec/y2018p276-280.html
https://doaj.org/article/6bb5888a191c4eed86d6d2ad22fe5de3
https://www.rmci.ase.ro/no19vol5/03.pdf
http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2020_2/Damian_Empoli.pdf
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493270
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=wjpm20&

