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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume MAN Otilia-Rica 

Adresa(e)  

Telefon(-oane)     

E-mail(uri) otilia.man@ugal.ro 
 

 

Nationalitate(-tati) româna 
 

Data naşterii  
 

Sex  
 

Domeniul ocupaţional Educație 
 

 

Experienţa profesională  

Perioada     2012 – 2016  

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Prodecan responsabil de baza materială, activităţile cu studenţii şi alumnii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   www.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

2014-2015 
Expert în învăţământ 
 
Suport în orientarea şi consilirea în alegerea rutei universitare, elaborare de documente, statistici,   
material de informare şi diseminarea acestora în randul elevilor din regiunile Centru şi SUD Est 
ale României 
Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   www.ugal.ro 
 
 
2014-2015 
Lector-formator pentru cursuri de calificare nivel 2 – Administrator de pensiune 

 
Activităţi didactice pentru modulele: Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice, Efectuarea 
operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie, Organizarea programelor turistice opţionale 

Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   www.ugal.ro 
 

 
2012 - 2013 
 
Consilier vocaţional 

Îndrumare şi consiliere vocaţională pentru studenţi 

SC Profiles Internaţional SRL Braşov, Str. Mirăslău nr. 35 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

2013-2015 
  Lector / formator 
 
 
 Activitîți didactice: predare –  Consumatorul și comportamentul său,  Externalități și  bunuri 
publice, Creștere economică și dezvoltarea durabilă 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic 
Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   
www.ugal.ro 
 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

2004+ 

Lector dr.  

Activităţi didactice şi de cercetare 

Departamentul de Economie, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Universitatea 
Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   www.ugal.ro 

Învăţământ superior 
 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

2000-2004 
 Profesor  
     
 Activităţi didactice 
 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi  http://www.cevmg.ro 
 Educație 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

1989 – 1992 
Economist 
 
Intocmirea documentelor contabile 
SC Ostrovit SA Constanta, comuna Ostrov, jud. Constanta 

  

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2016-2018 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 

Structuri si proprietati hoteliere, Prospectarea si evaluarea potentialului turistic, Antreprenoriat in 
turism, Turism de afaceri si evenimente, E-turism, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Facultatea de Economie 
si Administrarea Afacerilor 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

Studii postuniversitare-Masterat 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

2016 
Ghid intern 
 
Psihologia grupului, Psihologia turistului, Potențialul turistic al României, Servicii în agențiile de 
turism,etc 
Agenția  Privex Travel –Galați / SC Pris-Horeca SRL  Galați 

 
Curs de perfecţionare 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

2015  20-26 iulie 
 
Diplomă curs EVIEWS începători și intermediar spre avansat 
Statistica 
 
Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania, www.ugal.ro  
SC ROMSYM DATA SRL, 

Perioada 2015  26 iunie-7 iulie 

Calificarea / diploma obţinută Diploma curs IBM SPSS Statitics Standard Medium și Avansat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Statistica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania, www.ugal.ro  
SC ROMSYM DATA SRL, 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

24.01.2013 

Expert achiziiții publice 

Pregătirea și derularea achizițiilor publice, Derularea procedurilor de atribuire 

 

 Camera  de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Şcoala Română de Afaceri filiala Galaţi 

 Curs de perfecţionare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

10.06.2012 

Formator 

Pregătirea formării, Metode şi tehnici speciale de formare, Marketingul formării 

 

 Camera  de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Şcoala Română de Afaceri filiala Galaţi 

 Curs de perfecţionare   

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

2010  
Doctor în economie/Diploma de doctor in domeniul Economie  
titlul tezei Eficiența economică a îmbunătățirilor funciare în Câmpia Covurlui 

 
Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Economia Industriei şi Agriculturii 
 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

09.07.2009 

Manager în turism 

Management în turism,  Gestiune hotelieră şi de restaurant,  Geografia turismului, Legislaţie  

Agenția  Privex Travel –Galați / SC Pris-Horeca SRL  Galați 

Curs de perfecţionare 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

 02.07.2009  

   Atestat de competenţă lingvistică 

   Limba engleză pentru turism 

 
Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   www.ugal.ro 

 
 

 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplines principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

   2008  

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

Managementul învăţământului la distanţă, Informatică aplicată, Procedee şi mecanisme de tutoriat 

educaţional, Metodologii în organizarea şi gestionarea învăţământului la distanţă 

 
  Universitatea Dunărea de Jos, Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,   www.ugal.ro 

TUV Austria-România 
Academia Comercială din Satu Mare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

 1997 

Profesor I /  Certificat de definitivare în învățământ 

Academia de Studii Economice București 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

1997-iulie 

 Certificat de absolvire a modulului psiho-pedagogic 

Psihologie şcolară, Pedagogie, Logică, Metodică, Sociologia educaţiei 

 
Universitatea “Ovidius” Constanţa Str. Domnească nr. 47, 800008 – Galati, Romania,    

 
 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

1985-1989   

Economist- Diplomă de licenţă 
 

Discipline fundamentale : Economie, Contabilitate, Finanţe-credit 
 

Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Economia Industriei şi Agriculturii 

 

 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba maternă Limba română 
 

 

Limbi străine  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

http://www.ugal.ro/


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
orale 

Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  B2 B2 A2 A2 B1 

Limba rusa  B1 B1 A1 A1 A1 

  
 

 

Competențe şi abilităţi sociale ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic acumulate în 14 ani 
de lucru cu liceeni, studenți, masteranzi și cursanți cu vârste între 18 și 50 de ani; 

▪ capacitatea de a relaționa eficient cu instituțiii din domeniul public obținută în urma experienței mele de 
lucru în proiectele POSDRU la care am participat și a experienței de prodecan; 

▪ capacitatea de a crea încredere și empatie în alți indivizi câștigată în urma activității de consiliere și 
orientare în carieră ca expert educațional; 

▪ competențe în utilizarea mijloacelor moderne de predare inclusiv a celor necesare pentru învățământul la 
distanță; 

▪ experiență în relaționarea cu consumatorul de servici turistice fiind organizatorul și evaluatorul activităților 
de practică în turism efectuată de studenții de la specializarea Economia Comerțului, Turismului și 
Serviciilor; 

▪ bune competențe de management al comunicării ca urmare a experienței didactice în care am condus 
comunicarea unor grupuri foarte diverse de persoane și am utilizat eliminarea blocajelor și a factorilor 
perturbatori; 
abilități deosebite de comunicare scrisă și orală, și interpersonală formate în carieră și prin participarea la 
conferințe de specialitate. 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

▪ capacitatea de a conduce și implementa un proiect câștigată în urma participării la proiecte de cercetare, 
de resurse umane sau sociale; 

▪ promptitdine, consecvență și acuratețe în organizarea și planificarea activităților profesionale în urma 
experienței de cadru didactic și prodecan; 

▪ corectitudine și rapiditate în luarea deciziilor în condiții normale sau de stres dezvoltate în urma experienței 
în profesie; 

▪ capacitate de analiză și stabilire a modalităților și termenelor de realizare a obiectivelor  ca urmare a muncii 
de cercetare; 
realizarea unui climat de muncă optim ca urmare a implicării în munca de echipă a numeroase activități 
profesionale și extraprofesionale 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice • utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 

• competențe de cercetare științifică:  capacitatea de a utiliza si manipula instrumente 
tehnologice, capacitatea de a recunoaste trasaturile esentiale ale fenomenelor studiate, 
capacitatea de a comunica concluziile si rationamentele care au stat la baza acestora, obținute în 
urma implicării  în proiecte de cercetare științifică și ca membru al Centrului de Cercetare 
STRATEC al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, CIEL Contabilitate, CIEL Gestiune comercială; 

▪ competențe medii în utilizarea Photoshop dobândite în context profesional; 
competențe de tilizare a programelor GIS(MapInfo) dobândite prin cursuri de specialitate. 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice  
 

 

Alte competenţe şi aptitudini ▪ capacitatea de a manifesta solidaritate in a rezolva problemele care afecteaza comunitatea locala sau 
comunitatea larga ca urmare a experienței de lucru cu diverse ong-uri; 

▪ capacitatea de a comunica constructiv in situatii sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a 
constientiza responsabilitatea individuala si colectiva) ca urmare a experienței de lucru cu diverse ong-uri; 

capacitatea de a observa si intelege puncte de vedere care tin de contexte culturale diferite ca urmare a 
experienței de lucru cu diverse ong-uri. 
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Permis(e) de conducere Nu 
 

 

Informaţii suplimentare 
 

 

 

Anexe  

 


