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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PIPAŞ, Maria Daniela  

Adresă(e) Nr.46 B, str. Constantin Nottara, 400503, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) 00-40-0264-598.787 Mobil: 0735-708.756 

Fax(uri) 00-40-264-591.830 

E-mail(uri) ubv@ubv.ro ; dpipas@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28.12.1959 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă 
 / Domeniul ocupaţional 

 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, România 
 Conferențiar univ. Dr. 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1 octombrie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar univ. Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare şi negociere în afaceri, Comunicare și mediere juridică, Sociologie, Management general, 
Managementul comunicării organizaționale, Grupul de muncă și dinamica de grup, Managementul 
proiectelor, Managementul serviciilor, Comportament organizațional, Cercetări și politici de marketing, 
Elaborarea lucrării de licență. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada iunie 2014 – 1 octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare şi negociere în afaceri, Comunicare și mediere juridică, Sociologie, Management general, 
Managementul comunicării organizaționale, Grupul de muncă și dinamica de grup, Managementul 
proiectelor, Comportament organizațional. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada Octombrie 2010 - Iunie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare şi negociere în afaceri, Comunicare și mediere juridică, Sociologie, Management general, 
Managementul comunicării organizaționale, Grupul de muncă și dinamica de grup, Managementul 
proiectelor, Comportament organizațional. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

  

Perioada februarie 2008 – august 2013 

Funcţia sau postul ocupat Specialist în Relaţii publice 
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Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

2 – Conferențiar univ. Dr. Maria Daniela PIPAŞ 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare şi relaţii publice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada mai 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Trainer colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul comunicării, Managementul conflictelor, Negocieri şi Tehnici de vânzare, 
Managementul proiectelor, Control intern managerial, Audit, Managementul riscului, Consiliere de 
carieră. 

Numele şi adresa angajatorului IC Consulting SRL  Cluj-Napoca  
SC Consact Consulting SRL Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Formare profesională a adulţilor 
  

Perioada mai 2006 – februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Secretar Rectorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de secretariat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada ianuarie 2003 - mai 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de marketing organizaţional prezentări produs şi vânzări directe 

Numele şi adresa angajatorului SC Euro-GSM SRL  
SC Mobile Distribution SRL Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Marketing - Vânzări 
  

Perioada  ianuarie 2001 – ianuarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat   Şef complex studenţesc 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 2000 – ianuarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Referent I A 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management academic, managementul calităţii, elaborare regulamente universitare, asistent 
coordonator proiecte (grant-uri) 

Numele şi adresa angajatorului Prorectorat Dezvoltare academică - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  
  

Perioada 1999 – 2009  / 1999 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Membru fondator / Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Top management 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia „Octavian Fodor” - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  
  

Perioada 1995 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Secretar Prorectorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de secretariat şi protocol, asistent coordonator proiecte (grant-uri) 

Numele şi adresa angajatorului Prorectorat Dezvoltare academică - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  
  

Perioada 1985 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat Secretar facultate 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de secretariat 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Farmacie - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2010 – Iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental Științe economice 
Domeniul de doctorat Management 
Titlul tezei de doctorat „Comunicarea organizațională şi dimensiunile ei în managementul resurselor 
umane” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala doctorală 
Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

  

Perioada Noiembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Manager îmbunătățiri procese cod COR 242108/ Certificat de absolvire / Curs perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare personală continuă, coordonarea echipei de îmbunătățire a proceselor, organizarea locului 
de muncă, identificarea fluxului de valoare și a factorilor de impact asupra performanțelor proceselor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   SC ARINI SRL Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6  

  

  

Perioada Martie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Consilier informare și orientare privind cariera cod COR 241208/ Certificat de absolvire / Curs 
perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Întocmirea şi administrarea documentelor specifice; Adoptarea deciziilor; Elaborarea 
psihoprofesiogramelor; Elaborarea studiilor sociologice; Lucru în echipă, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   IC CONSULTING SRL Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6  

  

Perioada Martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Formare profesională / Certificate of Completion 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training program „Foresight for public policies” / Quality and Leadership for Romanian Higher 
Education, Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   UEFISCDI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6  

  

Perioada Februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect cod COR 241919 / Certificat de absolvire / Curs perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Precizarea cerinţelor proiectului, estimarea resurselor, identificarea resurselor şi elaborarea 
programelor pentru proiecte, asigurarea resurselor opţionale pentru proiect, identificarea şi analizarea 
riscurilor, orientarea muncii echipelor şi indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaţionale, 
conducerea implementării proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada Martie 2010 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire modul de formare în management universitar  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Managementul resurselor şi sustenabilitate”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătăţirea 
Managementului Universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UEFISCSU 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

  

  

Perioada Februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Evaluator intern 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training de formare a Evaluatorilor interni in domeniul calităţii învăţământului superior / Proiect 
POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada Aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Auditor intern nr. 189/14.04.1009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs Audituri interne ale Sistemului de Management al Calității conform SR EN ISO 9001:2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. ConsAct Consulting S.R.L Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada Aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Auditor intern nr. 170/09.04.1009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Training Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 9001:2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. ConsAct Consulting S.R.L Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator cod COR 241205 / Certificat de absolvire / Curs perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţii de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formări, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 
programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. GEO Consulting S.R.L Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea „Management şi afaceri” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe economice, Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 
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Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modul de Pregătire psiho-pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea personalului Didactic / 378 
ore/ 40 credite 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2001 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza : „Persuasiunea în mediul intern” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1997 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Instructor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instructor sindical – pregătire de bază 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

American Center for International Labor Solidarity, Free Trade Union, AFL-CIO Washington DC, 
U.S.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat                                                                                                                                                                                                                                                               

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instrucţie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică – Fizică „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Rusă  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, managementul 
conflictelor, negocieri, mediere, consiliere și formare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Leadership, gândire sistemică, capacitatea de identificare a problemelor, capacitatea de rezolvare a   
problemelor, management şi evaluare proiecte de dezvoltare şi cercetare, abilităţi de planificare şi 
foresight, managementul comunicării, negocierii şi managementul conflictelor. 

  



 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

6 – Conferențiar univ. Dr. Maria Daniela PIPAŞ 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

ECDL (Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, 
Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Informaţie şi Comunicare Windows)  . 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură, Fotografie, Muzică 
  

Alte competenţe şi aptitudini Sport (gimnastica, patinaj, taekwondo) 
  

Permis(e) de conducere Categoria B (1981) 
  

Informaţii suplimentare  

   2 cărți, 43 articole ştiinţifice publicate, 8 proiecte de cercetare-dezvoltare (pe bază de grant), membru în 
comisiile de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice din 2006-
prezent 

 1990 -2003 - Preşedinte – Sindicatul personalului administrativ din Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj-Napoca 

 1991 – 2003 - Preşedinte – Uniunea Sindicatelor Personalului Administrativ din Universităţile Clujene 

 1997 – 2003 - Preşedinte – Confederaţia Sindicatelor „COSIN” din România, Filiala Cluj 
  

 Căsătorită, 1 copil 

 


