
  
 

  
 
 
 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vlad Daniel Valerius 
 

Adresă       Strada Tineretului, nr.34,bl.C, ap.3, Floreș ti,  jud. Cluj 

          

  

E-mail       vdaniel@ubv.ro 

 
 

Naţionalitate        Română 

 
 

Data naşterii       24.02.1973 

 
 

Sex 
 

             Experienţa profesională  
                                     
                                     Perioada 

      Masculin 
 
 
 
      1999 - prezent 

  

Locul de muncă 
 
  

  Domeniul ocupaţional 

      Universitatea „ Bogdan Vodă” din Cluj Napoca 
      Strada  Grigore Alexandrescu, nr. 26/A 
 
      Învăţământ 

  

  
  

Perioada 
 

                                Postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi                   

 
 

 
 
 

 
                                   
                                     
                                      Perioada 
                                       
                                       Funcţia 
 
                                    
                                     Perioada 

      2014 - prezent 
 
      Conferenţiar 
 
- predarea şi seminarizarea cursurilor pentru studenţi la disciplinele : 

Management logistic, Management comparat; 
- predarea şi seminarizarea cursurilor de masterat la disciplinele: 

Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale, Dialog social şi 
managementul conflictelor;  

- coordonarea studenţilor şi masteranzilor pentru practica profesională; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

 
 
      2012 - 2015 
      Director departament Management - Economie 
 
 
      2005 - 2014 

 Postul ocupat       Lector 



Activităţi şi responsabilităţi  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                              
                               

                                              Perioada 

- predarea şi seminarizarea cursurilor pentru studenţi la disciplinele : 
Management logistic, Managementul resurselor umane, Management 
comparat; 

- predarea şi seminarizarea cursurilor de masterat la disciplinele : 
Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale, Dialog  social şi 
managementul conflictelor, Managementul general al resurselor umane; 

- coordonarea studenţilor pentru practica profesională; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 
 
 
      2002 - 2005 

Postul ocupat 
 
        Activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
                                    
                                    Perioada   

   

Postul ocupat 

            
        Activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
                                    Perioada 
 
 
                             Postul ocupat 
 
                         Locul de muncă 
 
 
                Domeniul ocupaţional 
 
        Activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
 
                                   Perioada 
                               
                             Postul ocupat 
 
                         Locul de muncă 
 
                 
               Domeniul ocupaţional  
 
      Activităţi şi responsabilităţi 
 

      Asistent 
 
- predarea şi seminarizarea cursurilor pentru studenţi la disciplinele: 

Management logistic, Managementul muncii, Managementul resurselor 
umane; 

- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă 
 

      1999 - 2002 
 
      Preparator 
 
- seminarizarea cursurilor pentru studenţi la disciplinele : Management 

logistic, Managementul muncii, Managementul resurselor umane; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă 

 
 

       2006 – prezent 
 
      Trainer / colaborator 
 
      S.C. Expert Training S.R.L 

        Str. Dorobanţilor , nr. 54, Cluj Napoca 
 
      Formare profesională 
 
- elaborarea şi sustinerea programelor de pregătire la modulul „Recrutare şi 

selecţie”  pentru specializarea/calificarea „Inspector resurse umane”; 
- evaluarea rezultatelor participanţilor la training  

 
 

      2007 – 2008 
 
      Director marketing 
 
      S.C. Consact Consulting S.R.L 
      Str. I.P. Voiteşti, nr. 1-3, Ap. 6, Cluj Napoca 

 
      Consultanţă în domeniul sistemelor de management 
 
- prospectarea pieţei, elaborarea ofertelor, contractarea şi gestionarea 

contractelor;  
- gestionarea relaţiei cu clienţii 

 
 



                                   Perioada 
 
                              Postul ocupat 
 
                         Locul de muncă 
 
                
                Domeniul ocupaţional 
 
        Activităţi şi responsabilităţi 
 

      1996 – 1998 
 
      Economist 
 
      Direcţia Regională de Poştă Cluj 
      Str. Regele Ferdinand nr.33 
 
      Servicii poştale 
 
- analiza calităţii serviciilor poştale; 
- rezolvarea reclamaţiilor 

  

Educaţie şi formare  
  

 
Perioada 

 

      2000 – 2009 
 

Diploma obţinută       Diplomă de Doctor în Economie 
 

Competenţe 
profesionale/Specializare 

      Domeniul fundamental management / Tema: „Schimbare şi dezvoltare 
organizaţională în Poşta Română” 
 

 Instituţia de învăţământ        Universitatea „ Babeş Bolyai” din Cluj Napoca 
      Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

       

Perioada          1998 – 1999 
 

 Diploma obţinută         Diplomă de Studii Aprofundate 
 

 Competenţe 
profesionale/Specializare  

        Managementul Resurselor Umane 

Instituţia de învăţământ       Universitatea „ Babeş Bolyai” din Cluj Napoca 
        Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

  

 
Perioada 

 
      1991 – 1996 
 

 Diploma obţinută       Diplomă de Licenţă 
 

Competenţe 
profesionale/Specializare 

       Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii 

Instituţia de învăţământ       Universitatea „ Babeş Bolyai” din Cluj Napoca 
      Facultatea de Ştiinţe Economice  

  

Perioada        Aprilie 2008 

 Diploma obţinută       Diplomă de formator 



Competenţe profesionale 
 
 

 
  Furnizorul de formare 

      Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea 
participanţilor la formare; proiectarea programelor de formare; revizuirea şi 
asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare. 
 
      S.C. Expert Training S.R.L din Cluj Napoca 
 

                                      Perioada 
 
  Diploma obţinută/Specializarea 
 
              
           Competenţe profesionale 
 
 
              
                Furnizorul de formare 

      Octombrie 2012 
 
      Certificat de pregătire profesională / Specializare pe produs şi 
intermediere contracte de economisire-creditare 
 
      Tehnici privind produsele de economisire-creditare, tehnici de 
intermediere şi vânzare a produselor de economisire-creditare, practică asistată 
în perioada de inducţie. 
 
      BCR Banca pentru Locuinţe, Cluj Napoca 

 
 

 Competenţe personale  

 
 

Limbi străine/nivel   

  Înţelegere 
 

Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Limba engleză   Începător  Începător  Începător  Începător  Începător 

  

 
 

        Utilizare a calculatorului         Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point)  

 
 

Aptitudini/Personalitate       Capacitate de organizare, proactiv, orientat spre scop, perseverent, 
sociabil, adaptabil, simţul umorului. 

 
 

Permis de conducere 
 

 
 
 
 

                      Cluj Napoca 
                 Noiembrie 2015 

       Categoria B 
 
 
 

  

 
 


