
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Victoria
Onofrei

DATA NAȘTERII: 
10/11/1983 

CONTACT 

Cetățenie: română 

Gen: Feminin 

Str. Frunzei nr.5, bl. F3, sc. 2,
et. 5, ap 52, null 
800684 Galaţi, România 

victoriaonofrei@univ-
danubius.ro 

(+40) 722245903 

04/10/2017 – ÎN CURS 

Galaţi, România 

08/08/2019 – 04/08/2021 – Galaţi, România 

Asistenţă în coordonarea și supervizarea activităţilor tehnice ale
proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite în proiect;
Actualizarea planului de management în proiect;
Asistenţă în realizarea manualului de proceduri de management;
Evaluarea și selecţia resurselor umane;
Supervizarea implementării și îndeplinirii atribuţiilor și
responsabilităţilor membrilor echipei proiectului;
Evaluarea implementării activităţilor și atingerea obiectivelor;
Asistenţă în monitorizarea și controlarea în timp a progresului
atins faţă de obiectivele propuse atât din punct de vedere a
calităţii rezultatelor cât și din punct de vedere a duratei și
resurselor alocate pentru fiecare activitate.

04/08/2020 – 31/03/2021 – Galaţi, România 

Asistenţă în coordonarea și supervizarea activităţilor tehnice ale
proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite în proiect;
Actualizarea planului de management în proiect;
Asistenţă în realizarea manualului de proceduri de management;
Evaluarea și selecţia resurselor umane;
Supervizarea implementării și îndeplinirii atribuţiilor și
responsabilităţilor membrilor echipei proiectului;
Evaluarea implementării activităţilor și atingerea obiectivelor;
Asistenţă în monitorizarea și controlarea în timp a progresului
atins faţă de obiectivele propuse atât din punct de vedere a
calităţii rezultatelor cât și din punct de vedere a duratei și
resurselor alocate pentru fiecare activitate.

08/08/2019 – 07/05/2021 – Galaţi, România 

Activitatea selectare si recrutare a GT;
- Planificarea și gestionarea activităţilor operaţionale ale GT în
conformitate cu metodologia elaborată în proiect;
- Desfășurarea acţiunilor de înregistrare a grupului ţintă;
- Întocmirea dosarelor de înregistrare GT;
- Evaluarea rezultatelor obţinute în procesul de recrutare a grupului
ţintă;
- Centralizarea rezultatelor activităţii de înregistrare a GT în vederea
raportării;
- Elaborearea si actualizarea bazei de date privind GT;

Asistent Universitar 
Universitatea ”Danubius” din Galaţi 

Asistent manager (voluntar) 
Universitatea "Danubius" din Galaţi, în cadrul proiectului
POCU320/6/21-122555 "SUCCES" 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Asistent manager 
Universitatea "Danubius" din Galaţi Proiect BSB 1088 - "LeNetEco
2" 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

Responsabil Grup Țintă (S) 
Universitatea "Danubius" din Galaţi Proiect POCU 320/6/21-122555
- SUCCES 

mailto:victoriaonofrei@univ-danubius.ro
mailto:victoriaonofrei@univ-danubius.ro


26/09/2018 – 09/12/2020 

Galaţi, România 

23/10/2018 – 22/08/2020 – Galaţi, România 

Elaborare Metodologie de coordonare și monitorizare a stagiilor
de practică și setul de instrumente de monitorizare a studenţilor;
Stabilirea temelor de practică destinate studenţilor:
Repartizarea studenţilor către partenerii de practică și
supervizarea activităţii acestora;
Realizarea acţiunilor de monitorizarea oferind suport permanent
membrilor GT repartizaţi (vizite periodice, contactul permanent,
analiza feedback-ului părţilor implicate) 

26/04/2016 – 26/09/2018 

Activităţi de auditare pentru evaluarea sistemelor de management și de
control ale birourilor / servicii / departamentelor din cadrul universităţii;
Examinare sistematic și independent, pentru a determina dacă
rezultatele activităţilor întreprinse în birourile / serviciilor /
departamentele universităţii corespund dispoziţiilor prestabilite 

Galaţi, România 

09/12/2016 – 01/07/2017 

Galaţi, România 

16/07/2014 – 30/09/2017 

Organizare și actualizare agendă de lucru a Rectorului;
Asigurarea în dublu sens, a fluxului informaţional între universitate și
alte instituţii;
 

Galaţi, România 

01/09/2013 – 30/09/2017 

Galaţi, România 

2009 – 2013 

Diseminarea informaţiei și mobilizarea publicului;
Organizare de evenimente ;

Galaţi, România 

Responsabil cu protecția datelor 
Universitatea ”Danubius” din Galaţi 

Supervizor stagii practică 
Universitatea "Danibius" din Glaţi Proiect POCU/
90/6.13/6.14/107584 -"Spre angajare, prin practică" 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Auditor 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Tutore/Asistent Universitar 
Universitatea ”Danubius” din Galaţi 

Asistent Director 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Consultant Juridic 
S.C. Artz Dent S.R.L. 

Activități de voluntariat 
Universitatea ”Danubius” din Galaţi 



EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
21/09/2020 – 25/09/2020 

20/05/2020 – 20/05/2020 

23/09/2019 – 28/09/2019 

27/09/2019 – 06/10/2019 

www.univ-danubius.ro 

24/09/2018 – 29/09/2018 

23/11/2018 – 23/01/2019 

www.univ-danubius.ro 

25/09/2017 – 30/09/2017 

18/04/2016 – 20/04/2016 – București, România 

2014 – 2016 – Galaţi, România 

07/02/2014 – 02/03/2014 – Galaţi, România 

2009 – 2013 – Galaţi, România 

2001 – 2006 – Chișinau, Moldova 

Instruire ID - IFR 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Instruire ID - IFR 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Instruire ID - IFR 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Manager proiect 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Instruire ID - IFR 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Instruire ID - IFR 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Certificat Audit intern în sectorul public 
Centrul de formare Top Quality Management 

Diplomă de Master 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Certificat mediator 
S.C. Formare în Mediere Mugur Mitroi S.R.L. 

Diploma de Licență în Drept 
Universitatea "Danubius" din Galaţi 

Diplomă de licență în Studii Politice şi Relații Internaționale 
Universitatea de Stat din Republica Moldova 

http://www.univ-danubius.ro
http://www.univ-danubius.ro


COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

rusă 

Comprehen‐
siune orală

C2

Citit
B2

Exprimare
scrisă

B1

Conversație
B2

Scris
B1

engleză 

Comprehen‐
siune orală

B1

Citit
B1

Exprimare
scrisă

B1

Conversație
B1

Scris
A2

Aptitudini de comunicare, empatie și înţelegere interpersonală, lucru în
echipă, responsabilitate, adaptabilitate, spirit întreprinzător, 

Competențe de comunicare şi interpersonale 
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