CURRICULUM VITAE EUROPASS

PROF. UNIV. DR. VALENTINA ZAHARIA

CURRICULUM VITAE EUROPASS

INFORMAŢII PERSONALE

Nume/Prenume
E-mail

1.

ZAHARIA VALENTINA

valentina_zaharia2000@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele
activităţi şi
responsabilităţi

Octombrie 2008-prezent
Prof. univ. dr.
Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: (Management,
Marketing, Pieţe de capital, Managementul afacerilor, Gestiunea afacerilor,
Management şi cultură organizaţională); cursuri susţinute la Facultatea de
Marketing, Finanţe, Bănci şi Contabilitate şi în cadrul programelor de masterat
„Finanţe şi Gestiunea Afacerilor”, „Management Financiar Bancar”, „Dreptul
Afacerilor”.
Alte activități:
 Realizarea de cercetări pentru proiectele în care am fost/ sunt implicată;
 Elaborarea de cărţi şi cursuri în domeniul de specializare;
 Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse
reviste naţionale şi internaţionale, cu profil economico-social;
 Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice
naţionale sau internaţionale, simpozioane etc.;
 Coordonare sesiuni ştiinţifice studențești/masterat;
 Îndrumător lucrări licență și disertație;
 Organizarea practicii de specialitate a studenţilor şi membru în comisiile
de susţinere a proiectelor de practică;
 Membru în comisiile de licenţă la Facultatea de Finanţe, Bănci şi
Contabilitate;
 Membru în comisiile de disertaţie la programele de masterat „Finanţe şi
Gestiunea Afacerilor”, „Management Financiar Bancar”, „Dreptul
Afacerilor”.

Funcţii
administrative
Noe 2012 - prezent
Oct. 2011-2012
Oct. 2010- prezent
2008- oct. 2011

Decan– Facultatea de Marketing
Decan cu delegaţie – Facultatea de Marketing
Director Program masterat „Finanţe şi Gestiunea Afacerilor” – UCDC Bucureşti
Prodecan Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
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Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele
activităţi şi
responsabilităţi

Funcţii
administrative
2006-2008
2004-2006
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele
activităţi şi
responsabilităţi
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Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4,
Bucureşti
Activitate didactică şi de cercetare
Învăţământ superior
Octombrie 2004-octombrie 2008
Conferenţiar univ. dr.
Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Management;
Marketing; Pieţe de capital; Managementul afacerilor; Gestiunea serviciilor
publice; discipline predate şi seminarizate la Facultatea de Finanţe, Bănci şi
Contabilitate şi la programele de masterat „Management Financiar Bancar”,
„Dreptul Afacerilor”, „Instituţii de Drept Administrativ”;
2004-2006 Susţinerea de seminarii la disciplina „proiecte economice”;
Realizarea de cercetări cuprinse în planul de cercetări al instituţiei, respectiv
participări la contracte de cercetare obţinute de Centrul de Cercetare al
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”;
Participări la contracte de cercetare obţinute de Centrul de Cercetare-Centru de
Excelenţă al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”;
Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste
naţionale şi internaţionale, cu profil economic;
Elaborarea de materiale didactice (cărţi de specialitate, suporturi de curs şi caiete
de seminar);
Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice
naţionale sau internaţionale, simpozioane etc.;
Coordonarea studenţilor participanţi la sesiuni ştiinţifice;
Conducerea a peste 100 lucrări de licenţă în perioada 2004- 2008;
Coordonarea de lucrări de disertaţie în perioada 2004-2008;
În perioada 2004-2008 am fost membră în comisiile de licenţă la Facultatea de
Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Bucureşti şi în comisiile de disertaţie la
programele de masterat: „Management Financiar Bancar”, „Dreptul Afacerilor”,
„Instituţii de Drept Administrativ”;
Organizarea practicii de specialitate a studenţilor şi membru în comisiile de
susţinere a proiectelor de practică.

Prodecan Facultatea FBC Bucureşti
Secretar ştiinţific FBC Bucureşti
Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate Bucureşti, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti
Activitate didactică şi de cercetare;
Învăţământ superior.
Oct.2002- Oct. 2004
Lector universitar doctor
Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Management; Pieţe
de capital; în cadrul Facultăţii de Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate –
din cadrul UCDC.
Elaborarea de materiale didactice, caiete de seminar;
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Funcţii
administrative
2003-2004
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele
activităţi şi
responsabilităţi

Funcţii
administrative
2001-2002
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
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Secretar ştiinţific FBC
Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate Bucureşti, Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureşti
Activitate didactică şi de cercetare
Învăţământ superior
2001-2002
Lector doctor
Susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: „Tehnica operaţiunilor de
turism”; „Tehnica serviciilor hoteliere şi de alimentație”; „Marketingul
serviciilor” , în cadrul Facultăţii de Management în Comerţ şi Turism;
Elaborarea de materiale didactice;
Coordonarea studenţilor participanţi la sesiuni ştiinţifice;
Conducerea de lucrări de licenţă.
Decan cu delegaţie – Facultatea de Management în Comerţ şi Turism
Facultatea de Management în Comerţ şi Turism, Academia Română de
Management, Strada Mihai Eminescu, Nr. 33B, Sector 1, Bucureşti
Activitate didactică şi de cercetare.
Învăţământ superior.
1990 – 1992
Economist
Coordonarea activităţii de catering;
Verificarea calităţii produselor tip catering;
Îmbunătăţirea sortimentală a produselor catering;
Perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor din cadrul departamentului
catering.
TAROM – SA, Serviciul CATERING, Bucureşti, SAI
Servicii

1985 – 1990
Economist
Stabilirea politicilor şi obiectivelor economice în cadrul ICSAP Petroşani;
Coordonarea activităţii biroului de producţie;
Coordonarea, îndrumarea şi controlul personalului din unităţile de producţie în
cadrul ICSAP Petroşani;
Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentaţia Publică, strada Republicii,
nr.2, Petroşani.
Comerţ şi alimentaţie publică.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare

Mai - 2005
Diplomă de excelenţă
Cercetare ştiinţifică

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

2000 – prezent
Expert evaluator
Bunuri mobile
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Ministerul, Educaţiei şi Cercetării - CNCSIS

2001
Grad didactic I în învăţământul preuniversitar / certificat de absolvire
Economie
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Noiembrie – decembrie 2001
Operator calculator / diplomă
Informatică
TOTAL SCHOOL, Bucharest Educational Centre.
2000 – 2001
Formator / diplomă
Tema: Om şi societate / Educaţie antreprenorială.
Casa Corpului Didactic, Bucureşti

Februarie - 2000
Formator / Certificat de absolvire
Tema: Strategii didactice şi metode moderne de învăţare.
Casa Corpului Didactic, Bucureşti
1995 – 2000
Diplomă de doctor în economie
Tema: Asigurarea Calităţii şi a Inocuităţii Produselor Culinare
Contemporane
Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ, Bucureşti

Doctorat
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ / formare

Ministerul Justiţiei, Biroul Central de Expertize Tehnice Judiciare

Iunie – iulie 1995
Formator / certificat de absolvire
Tema: Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea turismului în Romaânia
Ministerul Turismului - Institutul Naţional de Formare şi Management
pentru Turism
25 – 30 august 1994
Definitivat în învățământ / Adeverinţă
Pedagogie / Economia Comerţului / Metodica Predării.
Academia de Studii Economice, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
1981 – 1985
Diplomă de licenţă în ştiinţe economice
Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism
Academia de studii Economice, Facultatea de Comerţ, Specializarea
Economia Serviciilor de Alimentaţie Publică şi Turism
Studii superioare
1976 – 1980
Diplomă de bacalaureat
Matematică – Fizică
Liceul de Matematică – Fizică „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti
Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti
Studii medii

APTITUDINI ŞI COMPETENTE PERSONALE

Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

română
Abilităţi de
ascultare

Limba engleză

A2

Limba franceză

A2
(*)
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Abilităţi de
citire

Vorbit
Interacţiune
Exprimare

Scris

Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator
independent
independent
independent
independent
independent
Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A1 Utilizator A2 Utilizator
independent
independent
independent
independent
independent

Cadrului european de referinţă pentru limbi
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
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Organizarea unor activităţi ştiinţifice în cadrul Facultăţii de Marketing şi
Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Bucureşti din cadrul Universităţii Creştine
„Dimitrie Cantemir” precum şi sesiuni ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale
studenţilor;
Organizarea practicii de specialitate a studenţilor ;
Organizarea festivităţilor de absolvire a studenţilor;
Calităţi de lidership;
Cursurile în domeniul managementului şi pregătirea managerială au avut un
mare impact în ceea ce priveşte experienţa ca manager;
Abilităţi de comunicare;
Abilităţi interpersonale dezvoltate datorită experienţei acumulate în educaţie
şi ca formator;
Capacitatea de a lucra foarte bine atât în echipă cât şi independent.
Abilităţi de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Excel, , Word,
PowerPoint, Internet Explorer.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

În perioada 1990 – 1996 am fost asociat la SC RODVAL SRL;
În perioada 1992 – 1993 am fost membru în Consiliul de Administraţie la
SC SPLAI SA Bucureşti;
În perioada 1995 – prezent am elaborat, în calitate de autor sau coautor,
materiale didactice, articole, comunicări ştiinţifice;
Din 1996 – 2002 – administrator la SC RODVAL SRL;
În perioada 2000 – 2003 – evaluator CNFPA;
Din 2000 – prezent – sunt expert evaluator bunuri mobile la Ministerul
Justiţiei;
Din 2005 – prezent – sunt evaluator ARACIS, domeniul Management;
Din 2005 - membru în 4 granturi;
Din 2005 – director de proiect încheiat cu mediul de afaceri;
În perioada 2007 – 2008 – formator la FORMENERG SA, Bucureşti;
Din 2010 – prezent - membru al Societăţii Române de Statistică din cadrul
Institutului Național de Statistică;
Din 2010 – manager de proiect finanţat din fonduri structurale;
Am realizat studii şi cercetări pe diferite domenii şi teme.

Prof. univ. dr. Valentina Zaharia
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