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INFORMAŢII PERSONALE

Viorica Ioan

Viorica Ioan

Viorica.Ioan@ugal.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2014 - prezent

Conferenţiar universitar doctor economist
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Titular de curs şi seminarii (Monedă şi credit, Creditare bancară, Produse şi servicii bancare,
Gestiune bancară)
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2018 - martie

Membru în Consiliul Profesoral al FEAA
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor
Participare la organizarea procesului educațional, didactic și economic
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar

2017 –prezent

Membru in Consiliul director - Asociația Pro Economica
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
Asigurarea punerii in aplicare a hotărârilor adunării generale
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar

2016 - prezent

Reprezentant al corpului profesoral In Consiliul de calitate la nivel de rectorat
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Membru in Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de rectorat
Analiza si evaluare in învățământ
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar

2015 – mai

Președinte, Olimpiada Națională a Economiștilor in Formare, Secțiunea
"Finanțe și Instituții Financiare",
Organizat de AFER la Universitatea Romano-Americana București
Activitati de organizare a Olimpiadei Nationale
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar

2014 - 2016

Membru in Comisia de Etică Universitară la nivel de rectorat
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Cercetarea si soluționarea abaterilor de la etica universitară
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar

2012 – prezent

Șef Colectiv Finanțe Departamentul Administrarea Afacerilor-FEAA
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor
Organizarea activității didactice
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 10

Curriculum Vitae

2012 - 2017

Viorica Ioan

Membru în Departamentul 6. Evenimente ştiinţifice, Grupul 6.3. Competiţii
studențești al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER)
Asociaţia Facultăţilor de Economie din România - AFER
• Organizator al olimpiadelor studenţeşti pe domeniul economic
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2012 - prezent

Membru în conducerea Consiliului director al Departamentului de Administrarea
Afacerilor
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Conlucrare cu directorul de departament privind statul de funcţiuni, acoperirea normelor vacante,
activităţi curente ale departamentului
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2010 - prezent

Responsabil program de studii de licenţă Finanţe şi Bănci
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Organizarea procesului de autorizare/acreditare/evaluare a specializării Finanţe şi Bănci, învăţământ
de zi
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2008 - prezent

Consilier financiar
S.C. NISAB CONS S.R.L. Ploiești-Prahova
• Consiliere pe probleme financiare si bancare
Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri

2001 - 2014

Lector universitar doctor economist
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Titular de curs şi seminarii (Monedă şi credit, Produse şi servicii bancare, Gestiune bancară,
Creditare bancară)
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2010 - 2012

Şef colectiv Monedă şi Capital din Departamentul de Administrarea Afacerilor
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Organizarea activităţii didactice
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2001 - 2012

Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Participare la organizarea procesului educaţional, didactic şi economic
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

2001 - 2010

Director specializarea Finanţe şi Bănci
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Organizarea procesului de autorizare/acreditare/evaluare a specializării Finanţe şi Bănci, învăţământ
de zi
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Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar
1997 - 2001

Şef serviciu credite
Banca Agricola S.A. Galaţi
• Organizarea activităţilor specifice, inclusive întocmirea şi analizarea dosarelor de creditare persoane
fizice şi juridice
Tipul sau sectorul de activitate Financiar - Bancar

1984 - 1997

Analist de credite (ofiţer de credite)
Banca Agricola S.A. Galaţi
• Întocmirea şi analizarea dosarelor de creditare persoane fizice şi juridice
Tipul sau sectorul de activitate Financiar - Bancar

2001 - prezent

Responsabil cu practica de specialitate a studenţilor specializării Finanţe şi Bănci
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul de Administrarea Afacerilor
• Organizarea practicii de specialitate la nivelul specializării, elaborarea programei analitice, încheierea
de Convenţii pentru efectuarea practicii de specialitate pe diferite domenii de activitate, în mediul
financiar şi bancar, Direcţia de Finanţe Publice, Curtea de Conturi, Casa de Asigurări de Sănătate,
Casa de Pensii, Consiliul Judeţean Galaţi, asigurări, întreprinderi, societăţi comerciale
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
ÎN PROIECTE
2015-2016

Expert orientare si consiliere profesionala
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Proiect strategic POSDRU – Sprijinirea tranziţiei
studenţilor către piaţa muncii prin strategii de practică inovatoare în regiunea Sud-Est
POSDRU/189/2.1/G/156695
• Consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor
Tipul sau sectorul de activitate Proiect cu finanţare europeană

2014 - 2015

Coordonator local
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Proiectul POP 2007-2013/246/2014 Dezvoltarea
inteligentă a activităţilor pescăreşti în zona Prutului Inferior
• Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a susţine dezvoltarea durabilă a zonei
Tipul sau sectorul de activitate Proiect cu finanţare europeană

2014 - 2015

Expert grup de lucru
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Proiectul POP 2007-2013/263/2014 Organic – practica
acvaculturii în zona pescărească Prut-Dunăre
• Coordonarea întocmirii documentaţiei economice a proiectului
Tipul sau sectorul de activitate Proiect cu finanţare europeană

2013 - 2015

Cercetător
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Proiectul în parteneriat cu Academia de Studii Economice
Bucureşti, COST Action TU 1104 Transport and Urban Development, Smart Energy Regions
• Cercetare pe domeniul Finanţarea proiectelor de investiţii
Tipul sau sectorul de activitate Proiect PN II Capacităţi GRINCOH, cofinanţat UEFISCDI

2003 - 2004

Membru în proiect
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Proiect PHARE 200 nr. RO 007.02.01.01.0305 Strategii
de integrare profesională a persoanelor excluse de pe piaţa muncii - CICOPS
• Consiliere profesională adresată persoanelor din grupul ţintă
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Tipul sau sectorul de activitate Proiect cu finanţare europeană
2001 - 2003

Membru în proiect
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – Proiect FP 6 – UE SIBIS – Statistical Indicators
Banchmarking Information Society, cod IST 2001-3
• Culegere de date statistice
Tipul sau sectorul de activitate Proiect internaţional cu finanţare europeană

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2017

Certificat de absolvire
Cursul „Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calitatii invatamantului superior
MODULUL II - „ASIGURAREA EXTERNA A CALITATII” din cadrul activitatii de instruire continua in
sistem eLearning,organizat de ARACIS,in perioada de sustenabilitate a proiectului „Sistem de
Educatie
pentru
evaluarea
calitatii
invatamantului
superior
in
RomaniaSeECIS”,SMIS/CSNR/23401,cofinantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial „Cresterea
Competitivitatii Economice;-Status satisfacere
▪

2017

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Certificat de participare SeECIS Ioan Viorica- la Cursul „Standarde si linii directoare europene
pentru asigurarea calitatii invatamantului superior MODULUL III -„ASIGURAREA CALITATII
AGENTILOR”din cadrul activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat de ARACIS,in
perioada de sustenabilitate a proiectului „Sistem de Educatie pentru evaluarea calitatii
invatamantului superior in Romania-SeECIS”, SMIS/CSNR/23401, cofinantat din FEDR prin
Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Cursul „Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calitatii invatamantului superior
MODULUL 1 - „ASIGURAREA INTERNA A CALITATII” din cadrul activitatii de instruire continua in
sistem eLearning,organizat de ARACIS,in perioada de sustenabilitate a proiectului „Sistem de
Educatie
pentru
evaluarea
calitatii
invatamantului
superior
in
Romania-SeECIS”,
SMIS/CSNR/23401,cofinantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial „Cresterea
Competitivitatii Economice
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Standarde si linii directoare pentru asigurarea calitatii in Spatiul European al Invatamantului European,curs 1, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat de ARACIS;Platforma
ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Cod de bune practici pentru Departamentele de asigurare a calitatii din institutiile de invatamant
superior din Romania-curs 2, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat
de ARACIS;Platforma ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Legislatie1 (Legea calitatii cu toate modificarile ulterioare) curs 3, din cadrul activitatii de instruire
continua in sistem eLearning,organizat de ARACIS;Platforma ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
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Legislatie 2 (Legea Educatiei Nationale),curs 4, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem
eLearning,organizat de ARACIS
▪
2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Metotologia de evaluare externa,curs 6, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem
eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Autorizarea programelor de studii de licenta,curs 7, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem
eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Acreditarea programelor de studii de licenta,curs 8,din cadrul activitatii de instruire continua in sistem
eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Evaluarea programelor de studii universitare de licenta in vederea acreditarii,curs 9, din cadrul
activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Elaborarea programelor deformarea a cadrelor didactice prin Departamentul pentru Pregatirea
Pesonalului Didactic,curs 14, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat
de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Evaluarea externa in vederea acreditarii institutionale,curs 19, din cadrul activitatii de instruire continua
in sistem eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Evaluarea externa a caltatii la nivel institutional,curs 20, din cadrul activitatii de instruire continua in
sistem eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Evaluarea externa a programelor de studii oferite prin Invatamantul la Distanta,curs 32, din cadrul
activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Evaluarea externa a programelor de studii oferite prin Invatamantul cu Frecventa Redusa,curs 34, din
cadrul activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat de ARACIS
▪

2016

Învăţământ postuniversitar

Certificat de absolvire
Proceduri master:Proceduri privind acreditarea/evaluarea externa periodica a domeniilor de studii
universitare de master, din cadrul activitatii de instruire continua in sistem eLearning,organizat de
ARACIS
▪

Învăţământ postuniversitar
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Certificat de absolvire „Mediator social”
2015

Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi
• Învăţământ postuniversitar. Activităţi desfăşurate: elaborare proiect, activitate de mediere din
perspectivă socială, implicarea în problematica socială cu care se confruntă persoane, grupuri,
comunităţi defavorizate, în scopul ameliorării situaţiei sociale a acestora şi al facilitării relaţiilor în
cadrul triadei individ – familie – comunitate. Prestarea de activităţi de calificare simplă pe lângă
specialişti de nivel intermediar; acordă de sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul ţintă,
pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora, acţionează pentru a păstra legătura dintre
autorităţile locale şi beneficiari, adaptarea situaţiilor pentru a aplana conflicte. Mediatorul social
cunoaşte legislaţia referitoare la protecţia socială a beneficiarilor, fie ei vârstnici, copii, adulţi,
persoane de etnie rromă etc., şi facilitează asigurarea respectării drepturilor acestora.
• Certificat de absolvire
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

2015

2014

Trening- Metodologia analizelor ocupationale, in cadrul proiectului POSDRU 156/1.2/G133630 Dezvoltarea
proiectelor universitare si extinderea oportunitatilor de invatare pentru studenti si piata muncii
Certificat de absolvire „Evaluator de proiecte”
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi
• Învăţământ postuniversitar.
• Competenţe dobândite: Culegerea informaţiilor privind cerinţele apelului de evaluare proiecte;
analizarea conformităţii cerinţelor evaluării cu profilul profesional; întocmirea aplicaţiilor
pentru evaluarea proiectelor; stabilirea obiectivelor evaluării; identificarea caracteristicilor
evaluării; pregătirea cadrului evaluării; dezvoltarea instrumentelor de evaluare; studierea
propunerilor de proiect; aprecierea pe baza informaţiilor disponibile şi a criteriilor de evaluare;
înregistrarea rezultatului evaluării; utilizarea tehnologiilor adecvate; întocmirea rapoartelor
conform cerinţelor; îmbunătăţirea rezultatelor evaluării; întocmirea propunerilor de
îmbunătăţire a procesului de evaluare; furnizarea de consultanţă pentru selecţia de proiecte.

2014

Certificat de participare la programul de formare in specializarea „Mentorat educaţional” în cadrul
proiectului-pilot ”Dezvoltarea şi implementarea unui program – pilot integrat pentru creşterea accesului
în învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi
POSDRU/86/1.2/S/63951 implementat de MEN în parteneriat cu Universitatea Valahia din Targoviste,
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de jos din Galaţi, Uniunea Naţională din
România, SC The Red Point SRL şi Gold Agama Consulting
• Învăţământ universitar

2014

Certificat de participare la Conferinţa Calitatea în învăţământul superior din România şi Europa în
cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de management al calificărilor universitare şi valorificarea
competenţelor informale”
Calitatea în învăţământul superior din România şi Europa în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului
de management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale” organizat de
Universitatea Danubius. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Domeniul
major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior - Contract POSDRU/86/1.2/S/63252
• Învăţământ universitar

2013

Certificat de absolvire „Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la
Distanţă - ID
Universitatea „Spiru Haret” din Satu Mare şi TuV Austria - România în cadrul Proiectului POSDRU/
86/1.2 /S/60720 Educaţia şi formarea profesionala în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazată pe cunoaştere - Calitate în învăţământul superior
• Învăţământ postuniversitar. Activităţi desfăşurate: elaborare proiect, criterii de departajare, legislaţie.

2012

European Foundation Certificate in Banking – EFCB – Certificatul Bancar European, diplomă de
absolvire
Institutul Bancar Român, Bucureşti
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Învăţământ postuniversitar
Sistemul financiar şi politica monetară a U.E. – Modulul A
Clienţi şi produse bancare – Modulul B
Etică profesională. Introducere în management şi marketing – Modulul C
▪

DIRECTIVE 2006/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
COUNCIL DIRECTIVE of 28 June 1973 on the abolition of restrictions on freedom of establishment
and freedom to provide services in respect of self-employed activities of banks and other financial
institutions (73/183/EEC)
COUNCIL DIRECTIVE of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of
banks and other financial institutions (86/635/EEC)
COMMISSION RECOMMENDATION (87/62/EEC)
COUNCIL DIRECTIVE of 13 February 1989 on the obligations of branches established in a Member
State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State
regarding the publication of annual accounting documents (89/117/EEC)
SECOND COUNCIL DIRECTIVE of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and
amending Directive 77/780/EEC (89/646/EEC)
COMMISSION RECOMMENDATION of 14 February 1990 on the transparency of banking conditions
relating to cross-border financial transactions (90/109/EEC)
COMMISSION DIRECTIVE of 19 December 1990 adapting the technical definition of 'multilateral
development banks' in Council Directive 89/647/EEC of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit
institutions (91/31/EEC)
COUNCIL DIRECTIVE 92/121/EEC of 21 December 1992 on the monitoring and control of large
exposures of credit institutions
DIRECTIVE 94/19/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 1994
on deposit-guarantee schemes
COMMISSION DIRECTIVE 95/67/EC of 15 December 1995 making a technical amendment to Council
Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions as regards the definition of 'multilateral
development banks` (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 97/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January
1997 on cross-border credit transfers
COMMISSION RECOMMENDATION of 23 June 2000 concerning disclosure of information on financial
instruments and other items complementing
the disclosure required according to Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated
accounts of banks and other financial institutions
DIRECTIVE 2000/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money
institutions
DIRECTIVE 2001/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 April 2001 on the
reorganisation and winding up of credit institutions
REGULATION (EC) No 2560/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19
December 2001 on cross-border payments in euro
COMMISSION DECISION of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors
COMMISSION DECISION of 5 November 2003 establishing the European Banking Committee
DIRECTIVE 2006/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast)
▪

2010

DIRECTIVA 2006/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 14 iunie 2006
privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit (reformare)

Certificat de absolvire. Relaţii publice şi comunicare
EUROCOR BUCUREŞTI
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• Învăţământ postuniversitar.
» Modulul 1: Relatiile publice. Ce sunt si ce nu sunt relatiile publice. Relatiile publice - practica sociala.
Relatiile publice - proces de comunicare
» Modulul 2: Comunicarea pentru intelegere. Aspecte generale ale procesului de comunicare - cine,
ce si cum se comunica. Bariere in comunicare
» Modulul 3: Comunicarea interpersonala. Relatia bilaterala in comunicare. Regulile conversatiei
eficiente. Politetea in comunicare
» Modulul 4: Comunicarea de grup. Structuri ale grupului care comunica. Disfunctii de comunicare in
functie de managementul grupului
» Modulul 5: Comunicarea in organizatii. Ce sunt si cum functioneaza organizatiile. Cultura
organizationala. Cultura si comunicare in organizatii
» Modulul 6: Fenomene ale comunicarii de masa. Ce sunt si cum reactioneaza masele. Cum se
produce comunicarea in masa
» Modulul 7: Comunicare si manipulare. Cum comunicam pentru a convinge. De ce se produc
fenomenele de manipulare. Manipularea maselor » Modulul 8: Comunicare in public, cu publicul si
pentru public. Grup - public - audienta. Forme de comunicare in functie de tipurile de public
» Modulul 9: Locuri publice. Organizatia ca loc public. Relatiile publice - functie a managementului.
Relatiile publice - forma de comunicare interorganizationala
» Modulul 10: Tehnici de relatii publice. Cum se construieste un program de PR. Comunicare in PR.
Tipuri de mesaje pentru diferite tipuri de public
» Modulul 11: Relatiile publice si mass-media. Comunicarea intre organizatii si mass-media. Rolul
comunicatelor de presa. Alcatuirea dosarului de presa
» Modulul 12: Noi tendinte in relatiile publice. Influenta noilor tehnologii de comunicare asupra
relatiilor publice din ultimul deceniu. Relatiile publice - o profesie de viitor
2010

Diplomă de Doctor în economie – titlul tezei de doctorat SISTEME DE FOLOSIRE EFICIENTĂ A
RESURSELOR LOCALE SI A MIJLOACELOR FINANCIARE EXTERNE ÎN PROCESUL DE
DEZVOLTARE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Şcoala
doctorală
• Învăţământ universitar. Şcoala doctorală

2009

Certificat de absolvire – Manager de proiect
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, filiala Galaţi
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de
management integrat al proiectului, planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului, gestiunea
utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziţii
pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul
comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii proiectului.

2009

Certificat de absolvire – Inspector în resurse umane
ASSD Dâmboviţa, Târgovişte
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: dezvoltare profesională, întocmirea şi gestionarea
documentelor de evidenţa personalului, organizarea recrutării şi selecţiei personalului, întocmirea şi
gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat, întocmirea dosarului de pensionare,
întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind
contribuţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, asigurărilor de şomaj şi pentru asigurările
de sănătate, lucrul în echipă, oferirea informaţiilor privind problemele de personal, administrarea
bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul.

2008

Certificat de absolvire – Specialist în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă
ASSD Dâmboviţa, Târgovişte
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: aplicarea normelor de protecţie a mediului, aplicarea
prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de
urgenţă, organizarea activităţii de prevenire şi protecţie, promovarea unei culturi pozitive de sănătate
şi securitate, stabilirea semnalizărilor de securitate şi sănătate, instruirea personalului pe probleme
de sănătate şi securitate în muncă, asigurarea echipamentelor individuale de protecţie, prevenirea
accidentelor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a personalului, investigarea cauzelor
producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, monitorizarea aspectelor de
securitate şi sănătate în muncă.
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2004

Viorica Ioan

Certificat de absolvire – Didactica învăţământului la distanţă - Cartea şi cursul în format electronic
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Învăţământ la Distanţă
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: acoperirea unei arii problematice generale privind
integrarea tehnologiilor moderne în educaţie, asigurarea formării unor abilităţi fundamentale
de operare/utilizare eficientă a calculatorului, flexibilitate, conţinuturile putând fi modificate în
funcţie de evoluţia şi dinamica înregistrate pe piaţa noilor produse şi tehnologii IT cu impact
educaţional, dezvoltarea personală a cursantului, vizând capacitatea de autoînvăţare, dorinţa
de perfecţionare continuă şi competenţă de a învăţa după materiale elaborate în tehnologie
eLearning

2004

Certificat de absolvire – Consiliere şi orientare profesională
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Le Havre Franţa, Consiliul Local Galaţi,
AJOFM Galaţi, CICOPS Galaţi prin Programul de Coeziune Economică şi Socială PHARE 2000,
„Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale”
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: managementul carierei, implementarea standardelor
de calitate specifice domeniului, integrarea TIC în educaţie şi formare, respectarea
deontologiei şi standardelor profesionale.

2003

Certificat de participare – Formare formatori ALMAS
Cartel ALFA, ANOFM, ACV/CSC Belgia, CNV Olanda – Proiect Leonardo da Vinci
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare,
evaluarea participanţilor la formare, aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketingul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor şi a strategiilor de formare,
evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a strategiilor de formare

2003

Certificat de absolvire – Piaţa de capital – Junior Achievement
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Program de educaţie economică şi
antreprenoriat
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor
relaţii şi conexiuni în cadrul disciplinelor economice; utilizarea corectă a termenilor de specialitate din
domeniul economic; definirea / nominalizarea de concepte ce apar în activitatea pieţei de capital;
capacitatea de adaptare la noi situaţii apărute pe parcursul activităţii pieţei de capital şi bursei de
valori.

2002

Certificat de absolvire – Open and distance learning theoretical issues, methods and tools
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: metode şi tehnici de predare la distanţă, tehnologii
moderne aplicate în educaţie, flexibilitate în modelarea conţinuturilor educaţionale,
dezvoltarea personală a cursantului

2002

Certificat de absolvire – Didactica învăţământului la distanţă
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic
• Învăţământ postuniversitar. Competenţe: metode şi tehnici de predare la distanţă

2001

Certificat de absolvire – promovare admitere în vederea atribuirii calităţii de expert contabil
CECCAR Galaţi
• Învăţământ postuniversitar

1999

Certificat de absolvire – Controlul calităţii creditelor
Banca Agricolă S.A. Bucureşti
• Învăţământ postuniversitar

1994

Certificat de absolvire – Noul sistem de contabilitate din România
Ministerul Finanţelor, Consiliul Consultativ al Contabilităţii, Bucureşti
• Învăţământ postuniversitar
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1993

Certificat de absolvire – Analiza financiară a agenţilor economici
Institutul Bancar Român, BNR, ARB
• Învăţământ postuniversitar

1980-1984

Diplomă de Economist, specializarea Contabilitate şi Economie Agrară
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
• Învăţământ universitar

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba rusă

B1

B1

B1

B1

B1

Limba engleză

A1

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice
Alte competenţe

• Spirit de echipă, motivare, spirit creativ, abilităţi excelente de comunicare, acţionare în condiţii de
incertitudine, competenţe etice, iniţiativă în acţiuni, valorificarea oportunităţilor, gândire analitică,
consiliere, negociere şi convingere, autocontrol şi asigurarea propriei dezvoltări, relaţionare
excelentă cu alte persoane
2001 – prezent - Tutore de an pentru programul de studii de licenţă Finanţe şi Bănci
2005 – 2014 – Tutore de an pentru programul de studii de masterat Management Financiar şi Bancar
În calitate de director de specializare, sef de colectiv şi responsabil pe domeniul FINANŢE am
coordonat activitatea cadrelor didactice care predau disciplinele specializării Finanţe şi Bănci si
colectivul Moneda si Capital;
Periodic am coordonat activităţile de întocmire a dosarelor de autorizare, acreditare si
evaluare naţională
În calitate de şef serviciu credite, am gestionat portofoliul de credite oferite pe comerţ,
prestări servicii şi agricultură în cadrul Băncii Agricole S.A., Sucursala Galaţi, având în
subordine 12 salariaţi.
2012 – prezent – membru în Consiliul director al Departamentul de Administrarea Afacerilor
2010 - prezent– şef colectiv Monedă şi Capital de la nivelul Departamentului de
Administrarea Afacerilor
2010 - prezent - responsabil/programul de studiu Finanţe şi Bănci
2001 – 2010 – director/specializarea Finanţe şi Bănci
2001 – 2012 – membru in Consiliul Profesoral al facultăţii
1997 – 2001 – şef serviciu credite, Banca Agricolă S.A., filiala Galaţi
Domenii de competenţă – discipline predate la nivel licenţă şi masterat
▪ Monedă şi credit, Produse şi servicii bancare, Gestiune bancară, Creditare bancară, Consultanţă
fiscală şi audit financiar-bancar, Management financiar
Domenii de competenţă – cercetare
• Elaborarea de lucrări ştiinţifice, studii, proiecte de cercetare în domeniul economic
• Utilizare computer, Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet
• Pictură de şevalet, literatură
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