
                                         
    

                                         

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOAJĂ DAN MARIN 

Adresă(e) Strada Turda, Nr.116, bl. 36, ap. 16, sector 1, Cod poştal 011335, Bucureşti, România 

Telefon(oane) (40-021)2244704 Mobil: (40-761) 71 20 72 

Fax(uri) (40-021)2244704 

E-mail(uri) boajadan@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
 

Data naşterii 10.12.1984 

Sex Masculin 

  

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învățământ / 

furnizorului de formare 
 

                                                  Perioada 
    
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

 
 
2009- prezent 
 
DOCTORAT  ECONOMIE și ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
 
 
Iunie-septembrie 2011 
 
MANAGER în TURISM 
 
CEDES- Cercetare Dezvoltare 
 
 
08-18 Aprilie 2011  
 
 
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE şi de COEZIUNE EUROPENE 
 
HSEQ CONSULTING 
 

  

Perioada 
 

2009 – 2011  

Calificarea / diploma obţinută MASTER MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

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. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 



                                         
    

                                         

 
Perioada 

 

 
2004 – 2008  

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

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

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. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

 

Perioada 
 

  2000 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE BACALAUREAT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul real 
Specializarea: matematică-informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Bucureşti 

 

 

Experienţa profesională 

Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 
Octombrie 2011- prezent 
 
 
ASISTENT UNIVERSITAR ASOCIAT 
 
Activităţi de predare în cadrul seminariilor de: microeconomie, macroeconomie, economie 

 
 
 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Splaul Unirii 176,sector 4, Bucureşti 
 
  Învăţământ Universitar 

Perioada    2007 –   2011 

Funcţia sau postul ocupat REFERENT ECONOMIC  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 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. 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

  SC MILDA AUDIT EXPERT CONSULTING SRL Bucureşti 

  Audit financiar, achiziţii, norme şi proceduri financiar contabile, standarde internaţionale 

Perioada 2007 –  2011 
 

Funcţia sau postul ocupat AGENT DE MARKETING  

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea şi realizarea relaţiilor cu clienţii; găsirea şi crearea de oportunităţi pentru cooptarea de 
noilor clienţi. 

Numele şi adresa angajatorului ING Romania, Bucureşti 



                                         
    

                                         

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurări, reasigurări şi pensii private 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experiment

at 

Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
- spirit de echipă; 
- bună capacitate de comunicare; 
- punctualitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
   - bun organizator. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access); 
- cunoştinte de programare ( Borland C++, Fox Pro). 

  

Permis(e) de conducere     
   - categoriile A, B.  

  

Informaţii suplimentare 
 
 

- certificat de atestare lingvistică: Cambridge First Certificate.  
 
 

 

 
 

 

 
 


