Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

TRANDAFIR,
MARIANA
Adresă(e) Bucureşti, str. Episcop
Chesarie nr. 15

Telefon(oane)

Mobil: 0733 180 456

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

marianatrandafir@univ-danubius.ro
Romana
IULIE 12, 1956

Feminin

Experienţa profesională 22 ani - experienta in domeniul bancar;

20 ani - experienta in domeniul invatamantului superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

mai 2012 – până în prezent
-

Prorector cu activitatea de cercetare
Membru în Consiliul de administraţie

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare academică - activități de coordonare a activității de cercetare ştiinţifică a universității,
a elaborării planurilor de cercetare ştiinţifică anuale ale facultăţilor şi a Raportului anual de
autoevaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică
Participă la îndeplinirea atributiilor ce revn Consiliului de administraţie : asigurarea gestiunii şi
protecţiei resurselor universităţii, avizarea propunerilor de programe noi de studii, organizarea
alegerilor pentru senatul universitar
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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Universitatea “Danubius”, Galaţi
Invăţământ superior

august 2009 – până în prezent
Conferenţiar universitar
- Activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile: Monedă, Pieţe
financiare şi tranzacţii bursiere, Strategii de plasament pe piaţa financiară, Relaţii financiarmonetar internaţionale, Produse şi servicii bancare,
- Coordonare si indrumare lucrari de licenta si disertatie
- Activitate de cercetare in domeniul financiar bancar

Universitatea “Danubius”, Galaţi
Invăţământ superior

mai 2007 – august 2009
TRANDAFIR MARIANA

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Consilier Preşedinte
Consliere probleme financiare

Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

noiembrie 2006 - martie 2007
Director economic
Coordonarea activităţii de contabilitate si a celei financiare, a resurselor umane,

Administrarea Domeniului Public Sector 3 - Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

octombrie 2005 - octombrie 2006
Conferenţiar universitar
- Activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile: Monedă, Pieţe
financiare şi tranzacţii bursiere, Strategii de plasament pe piaţa financiară, Relaţii financiarmonetar internaţionale, Marketing bancar, Servicii şi produse bancare,
- Coordonare si indrumare lucrari de licenta si disertatie
- Activitate de cercetare in domeniul financiar bancar
Universitatea “Danubius”, Galaţi
Invăţământ superior

februarie 2002 - octombrie 2005
Lector universitar
- Activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile: Monedă, Pieţe
financiare şi tranzacţii bursiere, Strategii de plasament pe piaţa financiară, Relaţii financiarmonetar internaţionale, Tehnici şi operaţiuni bancare, Contabilitate bancară
- Coordonare si indrumare lucrari de licenta si disertatie
- Activitate de cercetare in domeniul financiar bancar

Universitatea “Danubius”, Galaţi
Invăţământ superior

Perioada

decembrie 2000 - decembrie 2001
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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- asigurarea gestiunii zilnice a sucursalei
- dispunerea de măsuri concrete pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare care priveau
activitatea serviciilor din sucursală şi realizarea unor lucrări de calitate
- angajarea răspunderii sucursalei prin semnarea documentelor privind toate operaţiunile
patrimoniale
- reprezentarea Băncii Naţionale a României în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de
urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu persoane juridice şi fizice în raza
teritorială a sucursalei
- asigurarea, în calitate de deţinător de chei ale tezaurului sucursalei, a integrităţii, păstrării şi
circulaţiei în deplină siguranţă a numerarului existent în fondul de rezervă şi casa de circulaţie.

Banca Naţională a României – Sucursala judeţeană Galaţi
Sector bancar
TRANDAFIR MARIANA

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

septembrie 1999 – decembrie 2000
Şef serviciu inspecţie bancară
- organizarea şi coordonarea activităţii curente a serviciului, cu respectarea hotărârilor
Consiliului de administraţie, ale reglementărilor şi normelor emise de Banca Naţională a
României.
- evaluarea, prin inspecţii la faţa locului, a calităţii portofoliului de credite deţinut la data efectuării
verificării de către unităţile teritoriale ale băncilor şi constituirea, la nivel corespunzător, a
provizioanelor specifice de risc
- urmărirea respectării reglementărilor valutare în vigoare de către rezidenţi şi nerezidenţi,
persoane fizice şi juridice, în efectuarea operaţiunilor valutare
- respectarea reglementărilor emise de către Banca Naţională a României în domeniul plăţilor, a
incidentelor de plăţi şi a compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport
hârtie

Numele şi adresa angajatorului

Banca Naţională a României – Sucursala judeţeană Galaţi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Sector bancar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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iunie 1991 – august 1999
Consilier bancar
- coordonarea întocmirii materialelor de sinteză, urmare a verificărilor efectuate de către personalul
cu atribuţii de control din sucursală în cadrul acţiunilor tematice ordonate de către centrală
- coordonarea activităţii de pregătire profesională a personalului sucursalei atât prin prelucrarea
actelor normative cu caracter bancar - a normelor, regulamentelor şi circularelor primite de la
Banca Naţională – cât şi prin efectuarea de propuneri privind participarea salariaţilor la diferite
forme de perfecţionare profesională (învăţământ la distanţă, cursuri organizate de către Institutul
Bancar Român)
- relaţiile cu publicul – persoane fizice şi juridice – oferind informaţii de interes, cu respectarea
principiilor confidenţialităţii şi secretului bancar.

Banca Naţională a României – Sucursala judeţeană Galaţi
Sector bancar

februarie 1986 – decembrie 1990
Inspector principal
Îndrumare, control şi analiză la unităţile repartizate,conform fisei postului, pe obiective
structurate corespunzător domeniilor ce intrau sub incidenţa activităţii bancare: creditarea
producţiei, decontări, controlul fondului de salarii, venituri de stat, operaţiuni cu numerar.

Banca Naţională a României – Sucursala judeţeană Galaţi
Sector bancar

octombrie 1979 - februarie 1986
Inspector economist
Îndrumare, control şi analiză la unităţile repartizate,conform fisei postului, pe obiective

structurate corespunzător domeniilor ce intrau sub incidenţa activităţii bancare: creditarea
producţiei, decontări, controlul fondului de salarii, venituri de stat, operaţiuni cu numerar.

Banca Agricolă – Sucursala judeţeană Galaţi
Sector bancar

TRANDAFIR MARIANA

Activitatea didactică
octombrie 2007 – iunie 2009

Perioada

Conferenţiar universitar asociat

Funcţia sau postul ocupat

- Activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile: Monedă, Pieţe
financiare şi tranzacţii bursiere, Strategii de plasament pe piaţa financiară, Relaţii financiarmonetar internaţionale, Marketing bancar, Servicii şi produse bancare,
- Coordonare si indrumare lucrari de licenta si disertatie
- Activitate de cercetare in domeniul financiar bancar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea “Danubius”, Galaţi

Numele şi adresa angajatorului

Invăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

octombrie 2006 – iulie 2007

Perioada

Conferenţiar universitar asociat

Funcţia sau postul ocupat

- Activităţi didactico-educative şi de cercetare
- Coordonare si indrumare lucrari de licenta si disertatie
- Activitate de cercetare in domeniul financiar bancar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea „Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului

Invăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

octombrie 1992 – februarie 2002
octombrie 1992 – iunie 1998
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar asociat
- Activităţi didactico-educative şi de cercetare, în principal pe domeniile: Monedă şi credit,
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada

Pieţe financiare şi tranzacţii bursiere, Strategii de plasament pe piaţa financiară, Relaţii
financiar-monetar internaţionale, Marketing bancar, Tehnici şi operaţiuni bancare
- Coordonare si indrumare lucrari de licenta si disertatie
- Activitate de cercetare in domeniul financiar bancar

Universitatea “Danubius”, Galaţi
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Numele şi adresa angajatorului

Invăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

martie 2011 – ianuarie 2013

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Școala Post-Doctorală Academică în Economie (SpDAE);
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Academia Română
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Post-doctorat - Studii Post-Doctorale în Economie:- program de formare continuă a
internaţional cercetătorilor de elită SPODE

Februarie 2012

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Certificat de absovire - Formator
Program de inițiere / perfecționare / specializare organizat de SC MS
EXPERTMOB S.R.L., autorizat M.M.F.P.S. si M.E.C.T.S
SC MS EXPERTMOB S.R.L. București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
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octombrie 2010 – ianuarie 2011
TRANDAFIR MARIANA

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Absolvent componenta I - Studii post-doctorale în economie:- program de formare continuă a
cercetătorilor de elită (SPODE) – POSDRU / 89/1.5/S/61755
Logica şi metodologia generală a cercetării ştiinţifice, Ciclicitate, globalizare şi integrare
economică, Politici de ajustare macroeconomică, Gândirea economică – şcoli, curente,
paradigme,Multi, inter şi transdisciplinaritate în cercetarea ştiinţifică

Academia Română
Cursuri post doctorale - Studii Post-Doctorale în Economie:- program de formare continuă a
cercetătorilor de elită – componenta I
Mai 2009

Certificat manager proiect
manager proiect
S.C. DOTIS TRAINING S.R.L. autorizat M.M.F.E.S. si M.E.C.T.
Program de formare profesionala
noiembrie 1998 - noiembrie 2003

Diplomă de Doctor în economie
Pieţe financiare, Sistem bancar, Bănci centrale şi politici monetare, Economie politică, Relaţii
financiar- monetare internaţionale

Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE)
Bucureşti
Doctorat
1990 - 1991

Diplomă de absolvire
Analiză economico-financiară, Contabilitate financiară , Mecanisme financiare la nivel
microeconomic, Evaluarea întreprinderii

Academia de Studii Economice Bucureşti
Cursuri postuniversitare
1990 - 1995
Specialist în domeniul financiar- bancar
Politica valutară şi regim valutar, Management bancar, Pieţe de capital, Supraveghere bancară

Banca Naţională a României Bucureşti
Cursuri postuniversitare
1975 - 1979
Economist / licenţiată în specializarea Finanţe - Contabilitate
Finanţe, circulaţie bănească şi credit, contabilitate
Academia de Studii Economice, Bucureşti - Facultatea de Finanţe- Contabilitate
Cursuri universitare
TRANDAFIR MARIANA

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

E
x
p
r
i
m
a
r
e
s
c
r
i
s
ă

Limba engleză

C1

C1

C1

B2

C
1

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B
2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

- spirit de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale
- sociabil, cu o bună capacitate de comunicare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit de organizare, coordonare şi conducere,
- capacitate de analiză şi sinteză
- corectitudine şi spirit practic
- capacitate de persuasiune

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™,
calculatorului Excel™ şi PowerPoint™) precum şi a internetului;

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe Lista de lucrări
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TRANDAFIR MARIANA

