
Curriculum Vitae  
Europass 

  

   
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Coman Dan Marius 
Adresa  Sat Valea Voievozilor, Comuna Răzvad, Str. Livada cu Pruni, Nr. 18/9, Dâmbovița, CP 137397 

Telefon  Mobil: 0724.382.333 

E-mail  cmnmarius@yahoo.com; comanmarius06@gmail.com 

Cetăţenia  Română 

Data naşterii  11/05/1976 

 Sex  Masculin 

Stare civilă  Căsătorit 

   

   

Experienţa profesională 
 

Perioada  Oct 2013 – pana în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar Universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea cursurilor de Sisteme informatice de asistare a deciziei, Sisteme informatice financiar 
bancare, Concepte avansate privind auditul entităților patrimoniale, Evaluarea  economico-financiară 
a entităților economice 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Valahia”, Bd. CAROL I, nr. 2, Târgovişte, România 

Tipul activităţii  Educaţie 

   

Perioada  Feb 2006 – Oct 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Lector Universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea cursurilor de Birotică, Bazele informaticii, Sisteme informatice de asistare a deciziei şi 
îndrumarea activităţilor de seminar la disciplinele: Birotică (WORD, EXCEL, POWERPOINT, 
INTERNET), Baze de date (ACCESS) şi Sisteme informatice pentru marketing (Excel) 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Valahia”, Bd. CAROL I, nr. 2, Târgovişte, România 

Tipul activităţii  Educaţie 

   

Perioada  Mai 2002 –Feb 2006  

Funcţia sau postul ocupat  Asistent Universitar 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Îndrumarea activităţilor de laborator la disciplinele: Birotică (WORD, EXCEL, POWERPOINT, 
INTERNET), Bazele Informaticii Economice, Sisteme Multimedia 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Valahia”, Bd. CAROL I, nr. 2, Târgovişte, România 

Tipul activităţii   Educaţie 

   

Perioada  Oct 1999 – Mai 2002 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator Universitar 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Îndrumarea activităţilor de laborator la disciplinele: Birotică (WORD, EXCEL, POWERPOINT, 
INTERNET) şi Baze de date (Access, FoxPro) 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Valahia”, Bd. CAROL I, nr. 2, Târgovişte, România 

Tipul activităţii   Educaţie 

   

 
 
 
 



Perioada  Dec 1997 – Aug 1998  

Funcţia sau postul ocupat  Operator Tehnică de Calcul 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

  Introducerea datelor statistice în machetele aplicaţiilor de gestiune statistică; 

 Imprimarea rapoartelor statistice; 

 Trimiterea prin e-mail a fişierelor cu date statistice la Institutul Naţional de Statistică; 

 Operaţii de mentenanţă a tehnicii de calcul: instalare aplicaţii, devirusare, re-instalare sistem de 
operare. 

Numele angajatorului   Sucursala Dâmboviţa a Institutului Naţional de Statistică 

Tipul activităţii   Cercetare şi analize economice 
   

Perioada  2010 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Expert IT în cadrul proiectelor POSDRU: 1. Formarea personalului universitar si a studenţilor in 
utilizarea instrumentelor informatice moderne in domeniul managementului universitar; 2. 
Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul 
superior pentru persoane cu dizabilităţi; 3. Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea 
cunoaşterii – PREDEX 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 În calitate de expert IT am avut ca sarcină crearea website-ului proiectului PREDEX, crearea unei 
baze de date cu activitatea doctoranzilor, administrarea platformei electronice pentru persoanele cu 
dizabilități, configurarea soft-ului pentru management universitar. Totodată am luat parte și la 
activitatea de management a acestor proiecte prin: întocmirea a diverse anexe cerute în cadrul 
cererii de rambursare de beneficiarul acestor proiecte, discuții cu reprezentanții OIPOSDRU în 
cadrul vizitelor de monitorizare, multiplicări de documente și aranjarea în cadrul dosarelor aferente 
CR-urilor 

   

Perioada  09.2016 – 12.2016, 07.2017 – 12.2017 

Funcţia sau postul ocupat  Director proiect în cadrul proiectelor CNFIS -FDI: 1. Compatibilizarea si integrarea bazelor de date 
din sistemul informatic de gestiune a studentilor in Registrul Matricol Unic, 2. Dezvoltarea sistemului 
informatic de gestiune a studentilor si compatibilizarea cu Registrul Matricol Unic 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 În calitate de Director de proiect  am reusit sa aducem imbunatatiri sistemului informatic de gestiune 
a studentilor si sa integram in platforma RMU informatiile legate de trasabilitatea studetului 

   

Perioada  07.2018 – 01.2021 

Funcţia sau postul ocupat  Coorodonator partener P2 (Universitatea Valahia din Targoviste) în proiectul POCU SOARE – 
Sanse de Ocupare prin Antreprenoriat Responsabil, ID 104944.  

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 In cadrul acestui proiect am coordonat activitatile de recrutare studenti, formare antreprenoriala, 
desfasurarea concursului de planuri de afaceri, monitorizare functionarii firmelor infiintate în perioda 
de implementare a programului si in cea de sustenabilitate 

   

Educaţie şi formare 
 

Perioada  Martie 2008 – Iulie 2008 

Calificarea  Evaluator proprietăţi imobiliare 

Numele instituţiei de învăţământ  ANEVAR – centrul teritorial Dâmboviţa 

   

Perioada  Noiembrie 2004 – decembrie 2008 

Diploma obţinută  Doctor în domeniul Contabilitate 

Domeniul de cercetare  Baze de date multidimensionale cu aplicabilitate în domeniul finanţelor publice 

Numele instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice, Bucureşti 
   

Perioada  Oct. 2005- iunie 2006 

Diploma obţinută  Diplomă de Master, Specializarea Managementul Proiectelor 

Domenii principale studiate   Eficienţa Economică a Proiectelor, Management Strategic, Managementul Cunoştinţelor, 
Comportament organizațional, Managementul Resurselor umane, Managementul Organizaţiei 

Numele instituţiei de învăţământ   Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
   

Perioada  Oct. 2000- iunie 2001 

Diploma obţinută  Diplomă de Master – în specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Domenii principale studiate   Sisteme Informatice de Gestiune, Contabilitate aprofundată, Analiză şi Pilotaj Organizaţional 



Numele instituţiei de învăţământ   Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
   

Perioada  Oct. 1995 – iunie 1999 

Diploma obţinută  Diplomă de Licenţă  

Calificarea obţinută  Economist – specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Domenii principale   Proiectarea sistemelor informatice; Contabilitate; Analiză economico-financiară; Statistică; Finanţe 

Numele  instituţiei de învăţământ   Universitatea „Valahia” din Târgovişte 
   

Perioada  Sept. – Oct. 2000 

Curs urmat   ”Designer and programmer of Web Page 

Numele instituţiei de învăţământ  Universitatea Politehnică din Catalunya (Barcelona) 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Română 
 
 

 

Limbi străine cunoscute  Engleza 

  abilitatea de a citi abilitatea de a scrie abilitatea de a vorbi 

  bine bine bine 
 

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit de echipă; 

 Adaptare la situaţii imprevizibile; 

 Creativitate. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  oct 2003 – oct 2005, Administrator Colegiu.  Activităţile specifice acestei funcţii: Întocmire 
referate de achiziţie materiale de birou; Urmărirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli; 
Coordonarea personalului administrativ (10 persoane). 

 octombrie 2008 – până în prezent – Administrator University Management Systems. 
Această funcţie implică administrarea şi coordonarea persoanelor  care utilizează sistemul 
informatic pentru gestiunea studenţilor 

 Responsabil Tehnic al aplicației de Admitere 
 

Competente şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoştinţe avansate de utilizarea a calculatorului: administrare şi gestiune baze de date (MS SQL 
SERVER 2005, Access), utilizarea aplicaţiilor de birou (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), navigare 
internet (MS Internet Explorer), crearea paginilor web (MS FrontPage), Joomla (CMS) 

 

Permis de conducere  Permis de conducere cat. B 
 


