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Curriculum vitae  

Europass  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume  MANEA LUDMILA-DANIELA 

  

Telefon -   

Fax  

E-mail    manealudmiladaniela@gmail.com dana.manea@ugal.ro  

Naţionalitate Română 

Data naşterii - 

     

DOMENII DE COMPETENŢĂ Economie Politică, Economie europeană, Doctrine economice, Economia întreprinderii, Macroeconomie deschisă, 
Analiză economico-financiară, Turism, Politici şi economie regională, Economia serviciilor, Sisteme economice 
comparate 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

                                                       Perioada 
                             Funcţia sau postul ocupat 
           Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
                   Numele şi adresa angajatorului 

 
 

 
2015- in prezent 
Conferentiar doctor 

Activități didactice si de cercetare în domeniul Economic, coordonare lucrari 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, îndrumare practica studenți 
 
 
Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul 
de Economie, Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro  

Perioada 2012 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector doctor 

Perioada 2009 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector Doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de documentare, predare şi îndrumare studenţi;  
Activităţi de cercetare în domeniile economie politică, economie europeană, piaţa muncii, turism; 
Elaborare dosare de acreditare şi reacreditare programe de studii universitare de licenţă/masterat; 
Elaborare şi implementare proiecte europene 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, 
Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2004 – 2009  

Funcţia sau postul ocupat Asistent Doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de documentare, seminarizare şi îndrumare studenţi;  
Activităţi de cercetare în domeniile economie politică, doctrine economice, economia întreprinderii, macroeconomie deschisă 
Elaborare dosare de acreditare şi programe de studii universitare de licenţă/masterat; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Economie Generală, Str. Domnească 
nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2002 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de documentare, seminarizare şi îndrumare studenţi;  
Activităţi de cercetare în domeniile microeconomie, macroeconomie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos“din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Catedra de Economie Generală, 
Str. Domnească nr. 47, 800008 - Galaţi, România, www.ugal.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

mailto:manealudmiladaniela@gmail.com
mailto:dana.manea@ugal.ro
http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale Departamentul financiar- contabil  

Numele şi adresa angajatorului S.C „Prefabricate Vest” S.A, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul privat 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

                                                      Perioada 
                                                       
 
                                                      Perioada 

 

2016 
Certificat de absolvire -  Comunicare in limba italiana  
Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi- Departamentul de formare continuă şi transfer tehnologic 
2015 

 Certificat  absolvire –Manager de proiect  
 Program de perfecționare organizat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea programelor de studii    
universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru studenți și piața muncii” de către Fundația 
Solidaritate și Speranță, furnizor de formare profesională a adulților 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Evaluator proiecte 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Antreprenoriat, Legislaţie referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul situaţilior de urgenţă, Evaluarea 
propunerilor de proiect. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Fundaţia „Şcoala română de afaceri“, filiala Galaţi, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoaner 
Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Calificări 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Curs de perfecţionare profesională 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare în specializarea”mentorat educaţional” în cadrul proiectului pilot ”Dezvoltarea şi implementarea 
unui program pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi”, 
Proiect cofinanţat prin POSDRU 2007-2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Curs de perfecţionare profesională 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii învăţământului la distanţă- ID 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria- România, prin Proiectul 
POSDRU/86/1.2/S/60720  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de doctor în Economie, cu teza de doctorat „Ocuparea forţei de muncă în România în contextul integrării în U.E“ 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare de comunicare în limba engleză 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Limba engleză, engleză comercială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi- Departamentul de formare continuă şi transfer tehnologic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitare 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi viitori 
întreprinzători, manageri şi angajaţi în cadrul IMM-urilor din regiunile N-E, N-V, Centru,şi S-E 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Instrumente IT pentru managementul afacerii, Enterprise Content Management, Business, Intelligence, Abordarea sistemelor 
informatice pentru IMM  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ernst & Young SRL, în parteneriat cu S&T România SRL, Universitatea „AL.I.Cuza“ din Iaşi, Universitatea „Tehnică“ din Cluj-
Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia şi Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitare 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Doctoratul în şcoli de excelenţă- evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi 
creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică“ 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Identificarea publicaţiilor de specialitate adecvate şi relevante pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate,  Modul de 
pregătire a unui manuscris pentru publicare, Principalele etape ale elaborări 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. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Unitatea executivă pentru finanţarea învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitare 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de „Formator“ 
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Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketingul formării, Proiectarea programelor de 
formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţilor programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Fundaţia „Şcoala română de afaceri“, filiala Galaţi, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Cursuri de perfecţionare postuniversitare 

Perioada 2008 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă Manager în turism eliberată de Ministerul Turismului 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Microeconomie şi macroeconomie avansată, Politici economice în economia deschisă, Strategii de firmă în context european, 
Societatea bazată pe cunoaştere, Metodologia cercetării fundamentale a ştiinţelor economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Agenţia de turism „Privex Travel“ Galaţi în colaborare cu Ministerul Turismului şi A.N.A.T. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Cursuri de formare profesională în domeniul administrării unităţilor din industria turistică 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Managementul calităţii învăţământului la distanţă 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Informatică aplicată în învăţământul la distanţă, Managementul calităţii în învăţământul la distanţă, Procedee şi mecanisme de 
tutoriat educaţional, Tehnici de elaborare a materialelor didactice în tehnologie ID, Metodologii şi standarde în organizarea şi 
promovarea învăţământului la distanţă; Competenţe: asigurarea unei convergenţe între învăţământul tradiţional şi cel la 
distanţă, centrarea pe individ(cursant). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos“din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Curs de perfecţionare postuniversitare 

Perioada 2004 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand, specializarea – Economie, titlul tezei de doctorat – Ocuparea forţei de muncă în România, în contextul 
integrării în U.E 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Management general, Managementul resurselor umane, Baza juridică a reglementării, pregătirii, selecţionării şi promovării 
forţei de muncă; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea  „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 
2003 

Calificarea / diploma obţinută 
Didactica învăţământului la distanţă 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională 

Curs postuniversitar 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Economie/ specializarea Economie-pedagogie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Al. Ioan Cuza“  din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
 internaţională  

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 1. Engleză 
2. Franceză 
3. Italiana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Ascultare Citire 

Limba  1 A2 1 A2 1  A2 1               A2 1 A2 
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Limba  2 B1 2 B1 2  B1 2 B1 2 B1 

Limba  3 B2 3 B2 3 B2 3  B2 3  B2 

Competenţe de comunicare 

      
    Competenţe dobândite la locul de muncă 
   
 
                         Alte competenţe şi aptitudini 

Sociabilitate, adaptabilitate, munca în echipă, fire dinamică, spirit de echipă, capacitate de sinteză,  
Abilităţi de comunicare şi negociere 
Competențe organizaționale și de monitorizare a activității unei întreprinderi simulate, dobândite prin experiența de 
tutore in cadrul proiectului SIMPRACT – Tranziția de la şcoală la viaţa activă prin practică și crearea de întreprinderi 
simulate 
 
Recenzor IBIMA Publishing 

   Competenţe şi aptitudini organizatorice 

                                  
 
                                 Membru al asociaţiilor 
                                                 Profesionale 
 
 
 
 
                                      
                                    
                                     Activitatea științifică 
     

Coordonare studenţilor participanţi la sesiunile ştiinţifice, la olimpiadele naţionale 
Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 
Participări la colocvii / conferinţe naţionale şi internaţionale 
 
Membru World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 
Membru Scientific and Techincal Commitee & Editorial Review Board on Human and Social Sciences, Word Academy of 
Science, Engineering and Technology(WASET) 
Membru 19th IBIMA Program Commitee 
Membru 20th IBIMA Program Commitee 
Membru CEDIMES - Centre d’Etudes du Developpement International et des Mouvements Economiques et Sociaux 
Membru AGER 

   Membru Proeconomica   
    Membru Stratec  
    

 Participări la colocvii naţionale şi internaţionale, la universităţi din Galaţi,Alba Iulia, Târgovişte, Sibiu, Oradea, Messina, Atena 
Elaborare 3 cărţi în edituri recunoscute CNCSIS 

    Elaborare  articole ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale 
    3 lucrări în reviste ISI, isiwebofknowledge 
    20 lucrări ISI proceedings, isiwebofknowledge 
    29 lucrări indexate BDI 
    6  lucrări publicate şi/sau prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale 

 Membru în echipa de cercetare/implementare a proiectelor de cercetare/educaţionale: 5 (Lista proiecte de cercetare) 
 Indicele H (Hirsch): 2, isiwebofknowledge,  

    Numărul de citări: 9 (fără autocitări), isiwebofknowledge şi Google academic 
 

 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Îndemânare în folosirea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);  
Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură 

Alte competenţe şi aptitudini Recrutare şi selectare resurse umane, Contabilitate financiară 
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                                                        Anexe 

 

 
  Lista proiectelor de cercetare 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. Membru în cadrul echipei contractului de cercetare, câştigat prin competiţie naţională, CEEX, 
platforma de cercetare, Sistem informatic de conducere în exploataţiile piscicole, cu implicaţii asupra 
pieţii. 
  4. Membru în cadrul echipei contractului de cercetare câştigat prin competiţie naţională din cadrul 
Planul sectorial al Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – 
Gheorghe Ionescu Şişeşti, ADER, Stabilirea pragului  de rentabilitate şi evaluarea riscului economic 
pentru exploataţiile agricole vegetale şi animale în condiţiile pedo-climatice din sudul ţării, contract de 
finanţare nr. 513/14.11.2011, suma 30000 ce revine Ugal 2011-2014 
  5. Membru în echipă proiect, Expert A, pe termen lung, POSDRU/160/2.1/S/138113, ID 138133, 
Proiect SIMPRACT- Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi 
simulate.persoane”, finanţat din Fondul Social European (FSE) prin POSDRU 2007 – 2013 şi Guvernul 
României, în care UDJG este partener, perioada de desfăşurare: 2010–2013 
  6. Responsabil  proiect:„Dezvoltarea inteligentă a activităţilor pescăreşti în zona Prutului Inferior”, 
contract nr.246/2014, finanţat prin POP 2007-2013, RO 41 230514 09 01 0840, valoare nerambursabilă 
226.897,60 lei, beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, perioada de desfăşurare: iulie 
2014-septembrie 2015 
  7. Membru în echipă proiect: „Organic – practica acvaculturii în zona pescărească Prut – Dunăre” , 
contract nr. 263/2014, finanţat prin POP 2007-2013, RO 41 230514 09 01 0841, valoare 
nerambursabilă 320.000 lei, , beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, perioada de 
desfăşurare: august 2014- iulie 2015 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
    


