Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume

BOAJĂ Dan-Marin

Adresă(e)

sector 1, Bucureşti, România

E-mail(uri)

boajadan@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Stare civilă

Română
10.12.1984
Masculin
Căsătorit, 1 copil

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

februarie 2015
FORMENERG S.A.

Auditor intern în sectorul public.
Modulul: Managementul riscului şi al controlului intern
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
noiembrie 2012 – iulie 2013
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti

Psihologie, Pedagogie, Didactică pedagogică, Didactica specialităţii, Psihosociologia
adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Consiliere şi orientare, Proiectarea şi managementul
programelor educaţionale, Educaţie interculturală

Tipul calificării / diploma obţinută

DIPLOMĂ PSIHOPEDAGOGIE

Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

ISCED nivel 6

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

2009- 2012
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Macroeconomie deschisă, Metodologia cercetării ştiinţifice în economie, Managementul
proiectelor, Economia şi gestiunea întreprinderii

Tipul calificării / diploma obţinută

DOCTOR ÎN ECONOMIE

Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

ISCED nivel 8

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională

iunie-septembrie 2011
CEDES- Cercetare Dezvoltare
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Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Comunicare; Elemente de drept şi legislaţie; Management; Management financiar; Conducerea
proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate; Marketing; Controlul respectării
reglementărilor legale specifice
MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM
aprilie 2011
HSEQ CONSULTING

Cunoasterea obiectivelor programelor europene, tipurilor de programe si cerintelor specifice de
abordare a fiecarui tip de program, functie de caracteristicile lor specifice; Noţiuni de management
de proiect; Cunoasterea metodelor de analiza a unui proiect; Modalitatii de proiectare a activitatilor
si resurselor unui proiect european; Cunoasterea procedurilor si criteriilor de evaluare a unei
propuneri de proiect comunitar
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE
martie 2011
SIMTEX - OC

Principii de auditare; Conducerea programelor de audit; Desfăşurarea auditului sistemului de
management al calităţii şi auditului sistemului de management de mediu.
CERTIFICAT DE AUDITOR INTERN (SR EN ISO 19011:2003)
2009 – 2011
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Bucureşti

Management şi cultură organizaţională în domeniul financiar – bancar; Standarde internaţionale de
raportare financiară; Audit financiar – bancar; Tehnici de previziune financiar – bancară; Politici
financiare; Reglementare şi supraveghere bancară.

Tipul calificării / diploma obţinută

MASTER MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR

Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

ISCED nivel 7

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

2004 – 2008
Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
Management, matematică, microeconomie, macroeconomie, limba engleză, asigurări şi
reasigurări, contabilitate financiară, matematici financiare, finanţe publice, gestiunea financiară a
întreprinderii, operaţiuni de plăţi şi compensări, fiscalitate, analiză economico-financiară, relaţii
monetar financiare internaţionale, sisteme informatice financiar monetare, contabilitate bancară,
investiţii directe şi finanţarea lor, gestiune bancară, pieţe de capital şi burse de valori, audit şi
control bancar, inginerie financiară, teorii şi politici monetare.

Tipul calificării / diploma obţinută

ECONOMIST LICENŢIAT
Specializarea: Finanţe, bănci
Media obţinută la examenul de diplomă: 10

Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

ISCED nivel 6

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
şi al organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma obţinută

2000 - 2004
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti

Profilul real
Specializarea: matematică-informatică
DIPLOMA DE BACALAUREAT
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Nivelul de clasificare al formei de
instruire/ învăţământ

ISCED nivel 3

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada octombrie 2015- prezent
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii 176, sector 4, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar
Funcţia sau postul ocupat CONFERENŢIAR UNIVERSITAR/ DIRECTOR PROGRAM MASTER - MARKETING SI
COMUNICARE IN AFACERI
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare în cadrul cursurilor şi seminariilor de: Microeconomie, Macroeconomie,
Economie europeană, Politici ocupationale pe piata muncii, Coordonare lucrări de licenţă şi
disertaţie
Perioada septembrie 2015- ianuarie 2017
Numele şi adresa angajatorului Regia Autonoma de Transport Bucuresti., B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport de persoane/Servicii publice
Funcţia sau postul ocupat CONSILIER al Directorului General
Principalele activităţi şi responsabilităţi Formulare de puncte de vedere sau note de avizare în legatură cu documentele care urmează să fie
aprobate de către Directorul General; participarea la analizarea periodică a gradului de îndeplinire a
obiectivelor Regiei; identificarea aspectelor vulnerabile ale activităţii tuturor structurilor Regiei şi
intocmirea de propuneri pentru remediere/inlăturarea acestora.
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

martie 2015 – septembrie 2015
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii 176, sector 4, Bucureşti
Învăţământ Universitar
DIRECTOR DEPARTAMENT
Conducerea şi coordonarea activităţii Departamentului de Marketing
februarie 2013 - octombrie 2015
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii 176, sector 4, Bucureşti
Învăţământ Universitar
LECTOR UNIVERSITAR
Activităţi de predare în cadrul cursurilor şi seminariilor de: Microeconomie, Macroeconomie,
Economie europeană şi Doctrine economice contemporane

Perioada octombrie 2014 –februarie 2015
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii 176, sector 4, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Universitar
Funcţia sau postul ocupat DECAN INTERIMAR AL FACULTĂŢII DE MARKETING
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea unitară şi eficientă a activităţilor desfăşurate în cadrul Facultăţii de Marketing;
Coordonarea şi monitorizarea activităţilor administrative şi respectării legalităţii
documentelor specifice elaborate de secretariatul Facultăţii;
Comunicarea permanentă cu Biroul Senatului Universităţii şi diseminarea deciziilor Senatului şi
Biroului Senatului în Consiliul Facultăţii şi Departament;
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

iulie 2012- august 2016
DAVO QUALITY SOLUTIONS SRL, Bdul. IULIU MANIU 12 B, sector 6, Bucureşti
Afaceri/Comeț
Ascociat/Acționar
Aprobarea planului si a strategiei anuale a companiei
octombrie 2012- august 2013
Centrul Naţional al Cinematografiei, Str. Dem I. Dobrescu, Nr. 4-6, sector 1, Bucureşti
Cultură
ECONOMIST
Verificarea debitorilor şi a balanţei analitice
octombrie 2011- februarie 2013
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii 176, sector 4, Bucureşti
Învăţământ Universitar
ASISTENT UNIVERSITAR ASOCIAT
Activităţi de predare în cadrul seminariilor de: Microeconomie, Macroeconomie, Economie.
2007 – 2011
ING Romania, Str. Aviator Popisteanu nr. 16, sector 1, Bucureşti
Asigurări, reasigurări şi pensii private
AGENT DE MARKETING
Stabilirea şi realizarea relaţiilor cu clienţii; Găsirea şi crearea de oportunităţi pentru cooptarea de
noi clienţi
septembrie 2006 – ianuarie 2012
SC MILDA AUDIT EXPERT CONSULTING SRL, Bucureşti
Audit financiar, achiziţii, norme şi proceduri financiar contabile, standarde internaţionale
ACTIONAR /REFERENT ECONOMIC
Aprobarea planului si a strategiei anuale a companiei/ Elaborarea şi fundamentarea planului de
audit financiar contabil pentru societăţile comerciale şi audit intern. Prezentarea ofertelor, stabilirea
echipei de lucru şi a onorariilor, precum şi relaţiile cu societăţile interesate în activitatea de audit
financiar contabil

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
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Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
ENGLEZĂ
- abilitatea de a citi excelent
- abilitatea de a scrie
- abilitatea de a vorbi

excelent
excelent

- abilitatea de a citi
- abilitatea de a scrie
- abilitatea de a vorbi

satisfăcător
satisfăcător
satisfăcător

FRANCEZĂ

abilităţi oratorice dezvoltate prin prisma actualului loc de muncă (desfăşurarea activităţilor de
Aptitudini şi competenţe -predare);
sociale - punctualitate;
- perseverenţă;
- capacitatea de a lucra în mod cooperant şi felxibil în cadrul unei echipe;
- capacitatea de a relaţiona eficient cu instituţii din domeniul public şi privat.
aptitudini de coordonare demostrate prin activitatea de Decan al Faclutăţii de Marketing, dar şi
Aptitudini şi competenţe -prin
îndrumarea lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor pentru sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
organizatorice - competenţe demonstrate în organizarea conferinţei ştiinţifice anuale „Tendinţe şi perspective în

dezvoltarea economiei româneşti”, precum şi a numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice
studenţeşti;
- capacitatea de a lua decizii in condiţii de stress;
- capacitatea de a respecta termene limită;

Aptitudini şi competenţe - cunoaşterea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);
tehnice
Proiecte de cercetare –
dezvoltare

- membru în grupul ţintă al proiectului „Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale
prin acordarea de burse”, Cod contract: POSDRU/88/1.5/S/49516, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul
cercetării”, Beneficiar: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova si Institutul
Fraunhofer din Erlangen din Germania, în perioada 01.10.2009-31.10.2012;
- membru în grupul de lucru pe probleme sociale din cadrul proiectului - BUILD SEE,
SEE/D/0320/4.1/X - Addressing the divide between EU indications and their practical
implementation in their green construction and eco-social requalification of residential areas in
South East Europe Regions - South East Europe Transnational Cooperation Programme (20122014)

Alte elemente de recunoaştere
a contribuţiilor ştiinţifice

- diseminarea rezultatelor cercetării: autor a 8 cărţi, 14 articole în jurnale indexate în baze de date
internaţionale, precum şi numeroase lucrări prezentate la conferinţe internaţionale/naţionale;
- editor executiv al Jurnalului Knowledge Horizons’ Economics din anul 2012-prezent, ISSN: 20690932, indexat în bazele de date internaţionale: EBSCO, Host, ProQuest, RePec, Ulrich’s
Periodicals Directory, Open J-Gate, IndexCopernicus, Global Impact Factor;
- membru in comitetul editorial al Journal of Entrepreneurship and Business Innovation (JEBI)
ISSN 2332-8851, revistă indexată în RePEc;
- membru în Asociaţia Română de Statistică din 2010;
- membru stagiar al Camerei Auditorilor Financiari din România din 2012;
- certificat de atestare lingvistică: Cambridge First Certificate;
- membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
- membru în Comisia de Calitate în învăţământ a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.
- membru în Comisia de Etică a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.
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