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INFORMAŢII PERSONALE Iuliana Oana Mihai  
 

 

Adresa: str. Gheorghe Doja, Bl. 8A, ap. 4, 800501, Galati , România 

tel:  0723 505284     

 anghelio_76@yahoo.com,  
        oana.anghel@ugal.ro,  
        oana.anghel@gmail.com  

 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/02/1999–Prezent  Conferentiar universitar (01.10.2014 – prezent) 
Lector universitar (23/02/2004–01/10/2014) 
Asistent universitar (01/10/2001–22/02/2004) 
Preparator universitar (22/02/1999 – 30/09/2001) 

Universitatea "Dunarea de Jos" Galati;  

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor; Departamentul Administrarea Afacerilor 
Str. Domneasca, nr. 47, Galati (România)  
www.ugal.ro; www.feaa.ugal.ro  

▪ Activităţi didactice aplicative: îndrumare practică pentru studenţii specializării 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, activități de seminar pentru disciplinele din aria 
Contabilității,  

▪ Activităţi didactice de predare cursuri pentru discipline din aria Contabilității (Bazele 
Contabilității, Contabilitate de Gestiune, Contabilitate aprofundată, Contabilitate, 
Fiscalitate și proceduri Fiscale, Audit Financiar Contabil, Contabilitate conformă cu 
Directive Europene şi IAS/IFRS, etc.) 

▪ Activităţi de cercetare 

01/11/2008–Prezent Seful colectivului de contabilitate si audit 

 ▪  Realizarea planurilor de învățământ pentru programele de studiu "Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune" si “Contabilitate si Audit” 

▪ Coordonarea activităților de acreditare ale programelor de studiu "Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune" si “Contabilitate si Audit” 

 Tipul sau sectorul de activitate - Învăţământ superior 

  

01/05/2016–Prezent  Persoana Fizica Autorizata - Mihai Iuliana Oana – Expert Contabil  
▪ Activitati independente de contabilitate si audit  

Tipul sau sectorul de activitate – profesie liberala 

mailto:anghelio_76@yahoo.com
mailto:oana.anghel@ugal.ro
mailto:oana.anghel@gmail.com
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MEMBRU ASOCIATII 
PROFESIONALE  

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

01/03/2009–Prezent  ▪ Contabil sef 
Asociatia "Proeconomica" Galati, (România)  
Str. Nicolae Bălcescu , nr. 59-61, Galati, Romania 

▪ întocmirea registrelor și lucrărilor contabile lunare 
▪ întocmirea declarațiilor fiscale 
▪ întocmirea situațiilor financiare anuale 

Tipul sau sectorul de activitate – ONG  

01/05/2005–Prezent  Lector formator 
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Galati  
Predare cursuri de contabilitate 
Tipul sau sectorul de activitate -  Organism al profesiei contabile din România 

01/04/2004–01/08/2005 ▪ Contabil sef 
SC Soleil SRL Galati, Galati (România)  

▪ Înregistrea operațiunilor economice și întocmirea registrelor contabile lunare  

▪ Întocmirea declarațiilor fiscale lunare  

▪ Întocmirea situațiilor financiare anuale 
Tipul sau sectorul de activitate – comert 

01/03/2000–01/03/2001 Lector 
"Danubius" – centru de calificare și recalificarre profesională, Galati (România)  
Predare disciplinei Contabilitate 
Tipul sau sectorul de activitate – Educatie – formare profesionala 

01/10/2003–01/10/2006 Lector formator 
Universitatea "Dunarea de Jos" Galati - Departamentul de formare continua si transfer 
tehnologic  
titular disciplina „Organizare bugetară în România" pentru curs postuniversitar 
„Administraţie publică – gestiunea resurselor şi audit" 
Tipul sau sectorul de activitate – Educatie – formare profesionala 

03/01/1999–23/02/1999 ▪ inspector debutant 
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate - Galati, Galati (ro)  
Monitorizarea și colectarea contribuțiilor privind asigurările sociale de sănătate, 
implementarea prevederilor Legii 145/1997 privind asigurările de sănătate” 
Tipul sau sectorul de activitate –  Sector public – asigurări de sănătate 

01/07/2008 - prezent Expert contabil  
Membru in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 

04/05/2012 - prezent Auditor financiar  
Membru in Camera Auditorilor Financiari din Romania 

01/03/2011–28/02/2013 Certificat de absolvire Scoala Post-doctorală Academică în Economie 
(SpDAE) 

  Academia Romana 

  Str. Calea Victoriei, nr. 125, Bucuresti (România)  

01/11/2000–28/03/2008 Titlul de doctor în Economie, domeniul Contabilitate  

   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi (România)  
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CURSURI DE PERFECTIONARE SI 
SPECIALIZARE  

 

RESEARCH STAGES 
/INTERNSHIPS   

 

01/10/1994–30/09/1998 Economist - domeniul de studiu Finanțe-Bănci  

   Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi (România)  
  

18/12/2014–27/01/2015 Certificat de absolvire curs de mediator social (curs de perfectionare) 
Camera de Comert, Industrie si Agricultura (Scoala Romana de Afaceri), Galati (România)  

29/06/2015–25/07/2015 Certificat de absolvire curs de manager de proiect (curs de perfectionare) 
Fundatia Solidaritate si Speranta, Iasi (România)  

02/02/2016 – 25/02/2016 Certificat de absolvire curs de formator  (curs de perfectionare) 
Camera de Comert, Industrie si Agricultura (Scoala Romana de Afaceri), Galati (România)  

01/06/2016 – 01/07/2016 Certificat de absolvire curs de inspector in sistemul de formare profesionala  (curs de 
perfectionare) 
Camera de Comert, Industrie si Agricultura (Scoala Romana de Afaceri), Galati (România)  

22/06/2015–07/07/2015 diploma de absolvire curs IBM SPSS Statistics Standard - SPSS (Basic, Medium, Advanced) 
RomsymData (Centrul de training), Bucuresti (România)  

20/07/2015–26/07/2015 Diploma de absolvire curs Eviews (nivel incepator si intermediar spre avansat) 
RomsymData (Centrul de training), Bucuresti (România)  

01/03/2013–01/06/2013 certificat competenta lingvistica - Limba Engleza (nivel B2) 
Universitatea "Dunarea de Jos" (Departamanetul de Formare Continua si Transfer 
Tehnologic), Galati (Ro)  

01/04/2013–30/04/2013 Certificat de participare  
Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Galati (România)  
Mentorat educational pentru formarea profesorilor din invatamantul superior care lucreaza 
cu persoane cu disabilitati 

03/01/2011–31/12/2011 Certificat de absolvire  
Universitatea Spiru-Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV 
Austria, Bucuresti (România)  
Program de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învăţământul la distanţă 

01/03/2008–30/04/2008 Certificat de absolvire  
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galati (România)  
Cursuri postuniversitare "Managementul calității în învățământul la distanță" 

11/04/2011–13/05/2011 Diploma de participare  
Ernst & Young SRL, în parteneriat cu S&T România SRL si Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galati, Bucuresti (România)  
Sesiunea de instruire si atelierul de lucru din cadrul programului "Antreprenor - Viitor 
durabil - Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antreprenorial pentru mici şi viitori 
întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, 
Centru şi Sud-Est" 

01/10/2006–31/12/2006 Certificat de participare  
Universitatea "Dunarea de Jos", Galati (România)  
curs „PE2 - Comunităţi de informare şi instruire practică" privind elaborarea de cursuri on-
line şi activităţi de e-learning, în cadrul proiectului Leonardo da Vinci „Sharing Learning 
Objects in Open Perspective (SLOOP)" 

01/09/2011–30/09/2011 Stagiu de cercetare şi documentare pentru studiile postdoctorale 
Universitatea din  Zilina, Slovacia 

15.03.2003 – 8.06.2003 Stagiu pregătire în cadrul Administraţiei Provinciale Potenza, Regiunea Basilicata, Italia în 
domeniul administrării şi gestionării fondurilor europene – Fondul Social European; 

 Administraţia provincială din Potenza, Departamentul de Formare şi Orientare Profesională 
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COMPETENŢE PERSONALE  

 

 

 

via Vaccaro 33, Potenza, Italia 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  

italiană C2 C2 B2 B2 A2 
engleză B2 B2 B2 B2 B2 

franceză A1 A1 A1 A1 A1 
 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Competenţe de comunicare  ▪ aptitudini de comunicare dobândite ca urmare a experienţei în activitatea didactică cu 
studenţii 

▪ competente in coordonarea şi organizarea de activităţi  
Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ aptitudini manageriale dobândite ca responsabil al colectivului de Contabilitate şi Audit  

▪ experienţă în activităţi de acreditare a programelor de studiu din domeniul Contabilitate  
Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Competente de comunicare si aptitudini de adaptare în medii multiculturale dobândite ca 
urmare a experienţei în activitatea didactică 

▪ spirit de echipa 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

  


