
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume/ Prenume VITAN Daniela 

Adresă Com. Brebeni, jud. Olt, România 

Telefon - Mobil:  (+04)0751.924.268 

Fax - 

E-mail daniela_v89@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 02.01.1989 
  

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor, Liceul Tehnologic Vitomireşti, 1 septembrie 2013 

  

Experienţa profesională  

                                                Perioada Septembrie 2013 - prezent 

                      Funcţia sau postul ocupat profesor 

    Activităţi şi responsabilităţi principale Didactică; cercetare ştiinţifică 

             Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Vitomireşti 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate      Educaţie şi cercetare 

                     Educaţie şi formare 
                                                  Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Din septembrie 2014 

   Doctorand, Domeniul: Contabilitate 
Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia   
 

Nivelu l în clas ificarea naţională sau internaţională   

           Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Postuniversitar 
 
 
2010-2012  

Calificarea / diploma obţinută Master în Contabilitate, specializarea Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Perioada 2007-2010 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Contabilitate, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

  

Perioada 2003 - 2007  

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina, profilul  matematică - informatică 



/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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  - comunicare interpersonală 
 - spirit de echipă 
 - motivare 
 - seriozitate, perseverenţă, responsabilitate  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - spirit organizatoric 
- spirit de echipă 
- participare la activităţi de cercetare ştiinţifică î n domeniul contabilităţii 
- participarea la organizarea de activităţi ştiinţifice 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office; Windows 7, Windows 10, Internet 

  

Permis de conducere - 
  

Informaţii suplimentare - 2004 - 2005, participant la proiectul ,, Commenius”, L’image de l’autre, Colegiul Naţional ,, Ion 
Minulescu”, Slatina; 
- 2006, participant la concursul Cangurul Lingvist franceză – spaniolă, Colegiul Naţional ,, Ion Minulescu”, 
Slatina; 
- 2007, obţinere atestat competenţe profesionale la informatică, Colegiul Naţional ,, Ion Minulescu”, 
Slatina; 
- 2008, participare la Sesiunea Naţională de comunicări  ştiinţifice a studenţilor de la Universitatea ,, 1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia şi membru al comitetului de organizare a manifestării ştiinţifice 
menţionate; 
- 2009, obţinerea de menţiune ca urmare a participării la  Sesiunea Naţională de comunicări  ştiinţifice a 
studenţilor,, In Extenso”, Alba Iulia precum şi participarea la simpozionul naţional al studenţilor ,, Student, 
Ştiinţă, Societate” organizat de Universitatea din Petroşani; 
- 2010, obţinerea locului 1 la Sesiunea Naţională de comunicări  ştiinţifice a studenţilor,, In Extenso” Alba 
Iulia şi membru al comitetului de organizare; 
- 2011, obţinerea  locului 3 la Sesiunea Naţională de comunicări  ştiinţifice a studenţilor,, In Extenso” Alba 
Iulia, Ediţia a XI – a; 
- 2011, publicarea articolului ,, Contul de execuţie bugetară în raportarea financiară a universităţilor”, în 
Revista Finanţe Publice şi Contabilitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; 
-2011, publicarea articolului ,,Financial reporting in public institutions and non – financial entities. 
Similarities and differences”, în Revista Tinerilor Economişti, cotată B+; 
- 2011, publicarea articolului ,, Fundamente teoretice privind relaţiile de decontare cu studenţii la nivelul 
universităţilor”,  în Revista Finanţe Publice şi Contabilitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; 
- 2012, obţinerea  locului 3 la Sesiunea Naţională de comunicări  ştiinţifice a studenţilor,, In Extenso”, 
Ediţia a XII – a, Alba Iulia; 
- 2012, publicarea articolului ,,Aspecte fiscale ale impozitării microîntreprinderilor”, în Revista 
Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor editată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România(CECCAR); 
- 2012, publicarea articolului ,, Valenţe financiar-contabile cu privire la beneficiile pe termen scurt 
acordate funcţionarilor publici”, în Revista Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor editată de Corpul 



Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR); 
- 2012, publicarea articolului ,,Contul de rezultat patrimonial în analiza veniturilor, cheltuielilor şi 
rezultatelor instituţiilor publice”, în Revista Contabilitatea, Expertiza şi Auditul Afacerilor editată de Corpul 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR); 
- 2007-2012 – membru al cercului de contabilitate ,,Trecut, prezent şi viitor în contabilitate” din cadrul 
Universităţii ,, 1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 
- 2012, obţinerea diplomei de merit pentru rezultatele obţinute în procesul instructiv – educativ şi pentru 
ataşamentul dovedit pentru valorile ştiinţifice, etice şi estetice promovate de Universitatea ,,1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia; 
- 2013, obţinerea diplomei de excelenţă pentru performanţele deosebite în pregătirea teoretică şi practică 
şi pentru implicarea în activităţile comunităţii academice albaiuliene; 
- 2013, publicarea articolului ,,Abordări pragmatice de natură financiar – contabilă privind  decontările cu 
studenţii la nivelul universităţilor, în Revista Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor editată de Corpul 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR); 
- 2013, publicarea articolului ,,Analiza echilibrului financiar la nivelul entităţilor publice”, în Revista 
Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor editată de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România(CECCAR); 
- 2013, membru  în comisia de acordare a burselor şi  a formelor de sprijin, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
- 2013, membru în comisia pentru imaginea şcolii, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
- 2013, profesor evaluator a atestatelor de evaluare a competențelor profesionale 
- 2014, publicarea articolului ,, Elaborarea bugetului în cadrul unui demers privind controlul de gestiune la 
S.C. XYZ. S.R.L., în  revista ,, Convergenţe şi provocări  în domeniul ştiinţelor economice”, nr. 1/2014, 
Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2014; 
- 2014, membru în comisia de acordare a burselor şi  a formelor de sprijin, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
-2014, membru în comisia dirigintilor; 
- 2014, responsabil comisia pentru imaginea şcolii, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
- 2014, publicarea articolului Motivation of Revenue Specificity in Non-profit Organizations, Analele 
Universităţii Ovidius - Constanţa, Seria: Ştiinţe Economice, Volumul XIV, nr. 2,cotat B+; 
-  2014, profesor evaluator la clasa a XI –a  A, a X – a, pentru efectuarea stagiului de preg[tire practică în 
Germania; 
- 2014, profesor evaluator a atestatelor de evaluare a competențelor profesionale; 
- 2015, publicarea articolului Internal audit planning in the non profit organization, Annals of the 
 ,,Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2; 
- 2015, participare la simpozionul naţional ,, Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice”, 
25 aprilie, cu lucrarea: Rolul contabilităţii în cadrul sistemului informaţional – economic, Universitatea ,, 1 
Decembrie 1918” Alba Iulia; 
- 2015, participare la World Conference on Business Economics and Management, Izmir, Turcia, cu 
lucrarea: Analyzing the financial effectiveness of the non profit organizations. Case study on health 
Romanian nonprofits, 30 aprilie – 1 mai; 
- 2015, participare la B.E.N.A. conference ,, Eviromental Engineering and sustainable development,”, 28 - 
30 mai, cu lucrarea: The protection of the environment in non governamental organization. Realities and 
perspectives, Universitatea ,, 1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 
- 2015, membru în comisia de acordare a burselor şi  a formelor de sprijin, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
- 2015, membru în comisia dirigintilor; 
- 2015, responsabil comisia pentru imaginea şcolii, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
- 2015, participare la Colloque doctoral international - Le questionnement sur l'éthique dans la recherche 
en sciences économiques et sociales, organizată de Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), 
Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (LIRSA - EA4603) la Paris –Franța, în 
perioada 29-30 octombrie 2015 cu lucrarea ,, Le financement de l’enseignement pré – universitaire’’; 
-2015, publicarea articolului ,,Statistical information valencies concerns the economic records at the 
university level’’ la  Universitatea Ovidius Constanta în cadrul conferintei : ,,International Conference 
Global Economy Under Crisis’’, 3-4 decembrie 2015; 
- 2015, profesor evaluator la clasa a X – a, pentru efectuarea stagiului de preg[tire practică în Germania; 
- 2015, profesor evaluator a atestatelor de evaluare a competențelor profesionale 
- 2016, membru în comisia de acordare a burselor şi  a formelor de sprijin, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
-2016, membru în comisia dirigintilor; 
-2016, responsabil comisia pentru imaginea şcolii, Liceul Tehnologic Vitomireşti. 
-2016, publicarea artiolului ,,The role of the patrimonial result account in rendering performance in the 
secundary educational level”, la  Universitatea Ovidius Constanta în cadrul conferintei : ,,International 
Conference Global Economy Under Crisis’’; 
- 2017, profesor evaluator a atestatelor de evaluare a competențelor profesionale; 
- 2017, membru în comisia de acordare a burselor şi  a formelor de sprijin, Liceul Tehnologic Vitomireşti; 
- 2017, membru în comisia dirigintilor; 
- 2017, membru în comisia de control managerial, Liceul Tehnologic Vitomirești; 



- 2017, responsabil chestionare CEAC, Liceul Tehnologic Vitomirești; 
- 2017, responsabil comisia ,,Tehnologii”, Liceul Tehnologic Vitomirești; 
- 2017, profesor evaluator la examenul de ocupare a postului de profesor suplinitor pe catedra de ,, 
Economic, Administrativ, Poștă”; 
- 2017, publicarea articolului, ,, The SWOT analysis of pre –university education”,  la  Universitatea 
Ovidius Constanta în cadrul conferintei : ,,International Conference Present Issues of Global Economy’’, 
vol. XVII, nr. 1, 8 – 10 iunie 2017; 
- 2017, in curs de publicare articolul, ,,Analysis of the Teaching Staff in the Pre – University Education 
System, la  Universitatea Ovidius Constanta în cadrul conferintei : ,,International Conference Global 
Economy Under Crisis’’, vol. XVII, nr. 2/ 2017; 
 
 

 
 
                 Data: 05.01.2018                                                                                                                                   Semnătura: 


