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Informaţii personale  
 

Nume / Prenume SIRBU, CARMEN GABRIELA 

Adresă(e) Str. CLUJULUI, Nr.18,  BLOC D4, AP. 17, Galaţi, România 

Telefon(oane) 0372361113 Mobil: 0733180131 

Fax(uri)  

E-mail(uri)  carmensirbu@univ-danubius.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

  

Data naşterii AUGUST 10, 1975 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

mailto:carmensirbu@univ-danubius.ro
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Experienţa profesională 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

 
 
Iulie 2019-prezent 
Membru comisie de experti permanenti ARACIS – Stiinte Economice II 

Activităţi de control al calitatii in invatamantul superior economic pentru invatamantul cu frecventa, 
invatamantul la distanta si frecventa redusa, domeniul „Contabilitate” 
ARACIS Bucuresti 
Invăţământ superior 
 

Februarie 2019-prezent 
Manager proiect, POCU/320/6/21-122859, Metode Educationale pentru 
Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial -M.E.D.I.I.A 

Universitatea Danubius Galati 
Invatamant universitar si tertiar non-universitar 

 
Iunie 2018-august 2018 
Lector curs „Competente antreprenoriale” in cadrul proiectului „START UP 
AS – Antreprenor de succes in regiunea SE” ID 105394 
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa 
Predare curs 
 
Iulie 2018-noiembrie 2018 
„Antreprenoriat si creativitate in tara ta”ID 107785 
Predare curs 
AJOFM Galati 
Cursuri de formare profesionala 
 
16.10.2017-20.10.2017 
Visiting Professor 
Curs: Financial Management for entrepreneurs 
University of PIRAEUS, GRECIA 
Activitati didactice 
 
19.09.2017-23.09.2017 
Visiting Professor 
Curs: Financial Management for entrepreneurs 
EDUCONS UNIVERSITY, SERBIA 
Activitati didactice 
 

9.05.2016-13.05.2016 
Visiting Professor 
Curs: Entrepreneurship 
Universita Degli Studi di Cassino E Del Lazio Meridionale,ITALIA 
Activitati didactice 
 

05.05.2014-09.05.2014 
Visiting Professor 
Curs: Entrepreneurship: skills develloped in higher education 
Selkuk University, TURCIA 
Activitati didactice 
 
30.06.2014-06.07.2014 
Visiting Professor:   
Curs: Entrepreneurship Methods for Developing Entrepreneurial Approaches in Higher Education 
Institutions 
BIFROST University, ISLANDA 
Activitati didactice 
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Perioada Mai 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General Administrativ  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi manageriale, membru comisie evaluare institutionala, evaluare domeniu, evaluare 
programe de studiu 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 

Perioada Februarie 2010-noiembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament IDFR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi manageriale, coordonator comisii de acreditare programe de studii IFR si ID 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

  

Perioada Mai 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare, de consiliere si orientare in cariera, Titular curs „Analiza 

economico-financiara”, „Audit financiar-contabil”, „Contabilitate si control de gestiune” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 

Perioada Decembrie 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert Evaluator extern ARACIS, Comisia C7 Stiinte Economice II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de control al calitatii in invatamantul superior economic pentru invatamantul cu frecventa, 
invatamantul la distanta si frecventa redusa, domeniul „Contabilitate”  

Numele şi adresa angajatorului ARACIS Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 
 

Perioada Februarie 2004-Mai 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare, de consiliere si orientare in cariera 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

  

Perioada Februarie 2000 - Februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare, de consiliere si orientare in cariera 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Danubius”, Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 

Perioada Februarie 1999 - Februarie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetar, de consiliere si orientare in cariera 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

 
 

Perioada 2000 - 2002 
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Funcţia sau postul ocupat Consilier economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de coordonare contabilitate de gestiune 

Numele şi adresa angajatorului Port Bazinul Nou SA , Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestări servicii portuare 

 

Perioada 1997 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor cursuri recalificare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „International Computer School” S.R.L. Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cursuri recalificare de contabilitate computerizată 

 

Perioada 1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţă contabilă 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „Gheramih” S.R.L. Galaţi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestări servicii 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Decembrie 2011-prezent  

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil, membru CECCAR 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Expertiza contabila, Contabilitate financiară, Drept comercial, Audit financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Corpul Expertilor contabili si a Contabililor Autorizati din Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada Octombrie 2005 – octombrie 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în „Drept şi administraţie publică europeană ” 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Management public, Contabilitate în administraţia publica, Drept administrativ, Drept social 
comunitar, Strategii de dezvoltare comunitară şi regională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea “Danubius”, Galaţi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master 

  

Perioada Noiembrie 2000 – noiembrie 2006  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în „Contabilitate ”, specializarea „Analiză economico-financiară”, sub 
indrumarea domnului prof. univ.dr. Alexandru Gheorghiu 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Contabilitate de gestiune, Control de gestiune, Analiză economico-financiară, Management 
strategic, Statistică, Econometrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

Perioada octombrie 1998 – octombrie 1999  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate, specializarea „Control financiar şi expertiză contabilă” 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Contabilitate de gestiune, Control de gestiune, Analiză economico-financiară, Management 
strategic, Statistică, Econometrie 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii aprofundate 

Perioada octombrie 1994 – octombrie 1998  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenta, specializarea „Contabilitate si informatica de gestiune” 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Contabilitate de gestiune, Control de gestiune, Analiză economico-financiară, Contabilitate 
financiara, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenta 

Perioada septembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire modul de formare in management universitar „Managementul resurselor 
umane” 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

MMFPS, MECTS, UEFISCDI, UAIC Iasi prin proiectul strategic „Imbunatatirea 
managementului universitar” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfectionare 

Perioada noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CNFPA, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii/Dotis Training SRL 
Ploiesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfectionare 
 
 

Perioada mai 2010 

Calificarea / diploma obţinută Permisul european de conducere a computerului COMPLET 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Word, Excell, Power Point, retele de calculatoare, Acces, Internet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ECDL Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfectionare 

Perioada ianuarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de instruire in managementul calitatii ISO 9000 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Qi Consulting SRL Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfectionare 

Perioada februarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de instruire pentru auditori de terta parte conform ISO 9001 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 



01.09.2019 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

SIRBU CARME N GABRIELA 
Refacut conform Instructinii 104/2015 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Qi Consulting SRL Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Formator 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Pregatirea formarii, Realizarea activitatilor de formare, Evaluarea participantilor la formare, 
Marketingul formarii, Proiectarea programelor de formare, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CNFPA, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Muncii/Dotis Training SRL 
Ploiesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfectionare 

Perioada Septembrie 2000 – noiembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de evaluator întreprinderi 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Analiză economico-financiară, Evaluarea întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfectionare 

Perioada Septembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de specialist IAS 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Standarde Internationale de Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

IRECSON BUCURESTI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfectionare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1  C1  C1  B2  C1 

Limba franceză  B2  B2  B2  B2  B2 

Limba italiană  B2  B2  B2  B2  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  - spiritul de echipă;  
 - capacitate de adaptare la medii multiculturale  

 - bună capacitate de comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice coordonare, control, orientare după rezultate,  utilizarea tehnologiei informaţiei pentru 
realizarea sarcinilor 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităti în analiza proceselor de afaceri; Elaborarea de strategii, Identificarea 
oportunităţilor de afaceri şi stimularea spiritului antreprenorial; Tehnici de finanţare a 
firmelor noi (start-ups) sau spin-offs 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™) precum şi a internetului;(Certificat ECDL) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Lista de lucrări 
 

 


