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                 Curriculum vitae  

Europass                                

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Dumitriu Ramona  

E-mail(uri)    rdumitriu@ugal.ro 

Naţionalitate      Română 

  

Sex    Feminin 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

     

     Învăţământ superior 

Perioada    2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat       Lector în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

   Susţinerea de cursuri şi seminarii pentru disciplinele „Instituţii financiar – bancare 

    internaţionale”, „Operaţiunile instituţiilor de credit”, „Monedă şi credit”, „Strategii  

   de politică monetară” 

   Susţinerea de cursuri şi proiecte la disciplina „Afaceri şi administrarea firmelor” 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Str. Domnească nr. 47, 800008,  

   Galaţi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

   Educaţie  

 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

     Învăţământ superior   

 

Perioada   2002 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

  Susţinerea de seminarii pentru cursurile de la disciplinele „Monedă şi credit”,  

  „Operaţiuni de plăţi şi compensări”, „Tehnici şi operaţiuni bancare” 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Str. Domnească nr. 47, 800008,  

  Galaţi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  Educaţie  
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Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

    Învăţământ superior 

 

Perioada   1999 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat    Preparator în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

   Susţinerea de seminarii pentru cursurile de la disciplinele „Monedă şi credit”,  

   „Finanţe publice”, „Statistică” 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Str. Domneasca nr. 47, 800008,  

    Galaţi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

                                          Perioada 

          Calificarea / diploma obţinută 

          Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 

                                         Perioada 

          Calificarea / diploma obţinută 

          Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 

                                       Perioada 

        Calificarea / diploma obţinută 

           Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 

    Educaţie  

 

 

    Octombrie 2016 

    Certificat de absolvire – Limba italiană – nivelul de competenţă B2 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă  

      şi Transfer Tehnologic 

    

    Septembrie 2016 – Octombrie 2016 

    Certificat de absolvire – Limba italiană – nivelul de competenţă B1 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă  

      şi Transfer Tehnologic 

 

    Iulie 2016 

    Certificat de absolvire – Limba italiană – nivelul de competenţă A2 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă 

      şi Transfer Tehnologic 

    

Perioada     Mai 2016 – Iunie 2016 

Calificarea / diploma obţinută     Certificat de absolvire – Limba italiană – nivelul de competenţă A1 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă  

      şi Transfer Tehnologic 

                                                                                                          

Perioada     Septembrie 2014 – Noiembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută     Certificat de absolvire – Limba franceză – nivelul de competenţă B2 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă 

      şi Transfer Tehnologic 



               Curriculum   vitae  
 

Dumitriu Ramona                                                           

 

3 

Perioada     Martie 2013 – Mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută     Certificat de absolvire – Limba engleză – nivelul de competenţă B2 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă  

      şi Transfer Tehnologic 

Perioada     Octombrie 2012 – Ianuarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută     Certificat de absolvire – Limba engleză – nivelul de competenţă B1 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Departamentul de Formare Continuă  

      şi Transfer Tehnologic 

Perioada     2005 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută     Doctor în Economie – teza cu titlul “Impactul integrării europene asupra  

    comerţului exterior al României” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

      Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

 

Perioada     2009                                                                                                          

Calificarea / diploma obţinută     European Foundation Certificate in Banking 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

- Sistemul financiar şi politica monetară în UE; 

- Clienţi şi produse bancare; 

- Etică profesională;  

- Introducere în management şi marketing. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

      Institutul Bancar Român 

Perioada     2008 

Calificarea / diploma obţinută     Certificat de absolvire în specializarea “Managementul calităţii în învăţământul  

    la distanţă” 

                                                                                                             

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

- Procedee şi mecanisme de tutoriat educaţional; 

- Tehnici de elaborare a materialelor didactice în tehnologie ID 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

                                          Perioada 

          Calificarea / diploma obţinută 

 

       Disciplinele principale studiate / 

                competenţe profesionale 

                                       dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

    Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

 

 

 

     2002 – 2003 

   Certificat de absolvire în specializarea “Didactica învăţământului  

    la distanţă” 

- Sisteme de instruire asistată de calculator 

- Metodologii și standarde în organizarea și gestionarea învăţământului  

        la distanţă 

 

      Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

Perioada      1999 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută    Diplome d’Etudes Superieures Specialisees “Gestion des Entreprises” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

  -  Cultură şi Etică;  

  -  Strategii externe; 

  -  Gestiunea Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Universitatea “Paris XII Val de Marne”, FRANŢA 

 

Perioada   1994 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută      Licenţă în Economie, Specializarea: Tranzacţii Internaţionale 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

- Relaţii economice internaţionale; 

- Comerţ internaţional şi politici comerciale; 

- Tehnici de negocieri; 

-  Finanţe şi monedă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

    Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţe Economice şi  

    Administrative 

                                                  

                                                                                                                                                       

Perioada   1990 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută      Profilul: Matematică – Fizică, Diploma de Bacalaureat 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Liceul teoretic “Vasile Alecsandri” din Galaţi 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

   

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză, Limba franceză, Limba italiană 

 

                                                                                                    

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Limba franceză B2 B2 B2 B2 B2 

Limba italiană B2 B2 B2 B2 B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

    B2 - Utilizator independent 

Competenţe şi abilităţi sociale    Satisfacţia lucrului finalizat, capacitate de comunicare, de lucru în echipă, spirit  

   proactiv 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

    Operare Word, Excel, PowerPoint şi Internet  

Alte competenţe şi aptitudini   Pasiuni: călătoriile, filmele, muzica 

 

                                                                                                       

 


