CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume
Adresa
Telefon/Mobil
Fax
E-mail

GOAGĂRĂ, DANIEL
STR. ŞERBAN VODĂ, NR.32, BL.C13B, SC.1, AP.9, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
(+40 351) 172871 / 0744 937007
daniel_goagara@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

05.10.1979

Locul de muncă

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Departamentul Economie, Contabilitate şi Afaceri Internaţionale

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
• Perioada
• Denumirea si adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau ramurii
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Denumirea si adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau ramurii
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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01.03.2008 - prezent
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul
Economie, Contabilitate şi Afaceri Internaţionale, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod poştal 200585,
Craiova, Dolj, România, Tel: 0251.411.317, Fax: 0251.411.317

Învăţământ superior

LECTOR UNIVERSITAR
- Activităţi de predare la disciplinele Contabilitate consolidată, Contabilitate informatizată,
Bazele contabilităţii, Gestiunea informaţiei în context managerial.
- Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate consolidată, Contabilitate informatizată,
Contabilitatea societăţilor de grup, Bazele contabilităţii;
- Coordonare lucrări de licenţă
- Participarea, în calitate de secretar, în comisiile de licenţă şi în comisiile de admitere
- Publicarea, ca şi co-autor, de cursuri universitare şi îndrumare de lucrări practice
- Publicarea de articole în reviste de specialitate, la conferin\e şi simpozioane naţionale şi
internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate
- Colaborator la granturi şi proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională

01.03.2005 – 01.03.2008
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul
Economie, Contabilitate şi Afaceri Internaţionale, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod poştal 200585,
Craiova, Dolj, România, Tel: 0251.411.317, Fax: 0251.411.317

Învăţământ superior

ASISTENT UNIVERSITAR
- Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate consolidată, Contabilitate
informatizată, Contabilitatea societăţilor de grup, Bazele contabilităţii, Contabilitate şi
control de gestiune, Proiecte economice – ciclul licenţă
- Coordonare lucrări de licenţă
- Participarea, în calitate de secretar, în comisiile de licenţă şi în comisiile de admitere
- Publicarea, ca şi co-autor, de cursuri universitare şi îndrumare de lucrări practice
- Publicarea de articole în reviste de specialitate, la conferin\e şi simpozioane naţionale şi
internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate

• Perioada

01.10.2002 – 28.02.2005
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul
Economie, Contabilitate şi Afaceri Internaţionale, str. A.I. Cuza, nr. 13, cod poştal 200585,
Craiova, Dolj, România, Tel: 0251.411.317, Fax: 0251.411.317

• Denumirea si adresa
angajatorului
• Tipul activităţii sau ramurii
• Ocupaţia sau poziţia deţinută
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Învăţământ superior

PREPARATOR UNIVERSITAR
- Activităţi de seminarizare la disciplinele Contabilitate consolidată, Contabilitate
informatizată, Contabilitatea societăţilor de grup, Bazele contabilităţii, Contabilitate şi
control de gestiune, Proiecte economice – ciclul licenţă
- Participarea, în calitate de secretar în comisiile de licenţă şi în comisiile de admitere
- Publicarea, ca şi co-autor, de cursuri universitare şi îndrumare de lucrări practice
- Publicarea de articole în reviste de specialitate, la conferin\e şi simpozioane naţionale şi
internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
Perioada

2003-2008
Stagiu de doctorat. Titlul obţinut: Doctor în domeniul fundamental Economic,
domeniul Contabilitate, cu teza: Consolidarea conturilor şi elaborarea situaţiilor
financiare anuale la nivelul grupului de societăţi.

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Domeniul Contabilitate
Universitatea din Craiova

Perioada

2002-2003
Studii postuniversitare aprofundate
Managementul Resurselor Umane

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada

1998-2002

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Economist
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada

1994-1998

Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Diplomă de bacalaureat
Colegiul Naţional Elena Cuza, Craiova

ACTIVITATEA
ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE
CERCETARE
-

Proiecte de cercetare dezvoltare
pe bază de contract/grant

- Inter-regional cooperation for valorization of research results (INTERVALUE), Project
international SEE/A/426/1.1/X, South East Europe Programme, 2009-2012, în valoare
de 99.000 euro, director proiect conf.univ.dr. Vasilescu Laura;
- PRAXIS - Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata
activa, proiect POS-DRU, axa DM 2.1, ID 61477, Universitatea din Craiova,
Universitatea de Vest Timişoara, ISCTE Portugalia, Supeuropa Franţa, valoare:
10213028 lei, director proiect: lect. univ. dr. Oana Gherghinescu, perioada 2012-2013;
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- Impactul controlului de gestiune creativ asupra performanţelor economice la nivelul
IMM-lor şi întreprinderilor liberale, Contract 861/2009, Cod ID_393, PN II / IDEI
CNCSIS, în valoare de 350.916 lei (83.500 euro), director proiect prof.univ.dr. Iacob
Constanţa, 2009-2012;
- Studiu privind adecvarea şi identificarea posibilităţilor de reconsiderare a sistemului de
contabilitate şi raportare financiară la SC ADIDRAD COM SRL, Contract 63C/2009,
în valoare de 10.238 euro, director proiect prof.univ.dr. Sorin Domnişoru, perioada
2009-2010.
- Studiu privind optimizarea costului fiscal la S.C. COMAT DOLJ S.A. CRAIOVA
51C/24.11.2008, în valoare de 10.900 euro, director proiect conf. univ.dr. Mitu Narcis;
- Strategie de relaţionare a tratamentelor contabile naţionale cu cele internaţionale
(IAS/IFRS) din perspectiva creşterii performanţei managementului S.C.
MICROCLIMA S.A. CRAIOVA, Contract 56C/16.12.2008, în valoare de 43.930 lei
(11.153 euro), director proiect prof.univ.dr. Staicu Constantin;
- Negocierea şi derularea contractelor comerciale de import, contract cu mediul social şi
de afaceri, beneficiar: S.C. GEOSPECT S.A., nr. 64C/23.12.2008, valoare: 11912
euro, director lect. univ. dr. Luminiţa Vochiţa, perioada 2008-2009.
- Studiul privind optimizarea cheltuielilor de transport”, Instituţia finanţatoare: SC
POLIC0LOR EXIM SRL Craiova, nr. contract 910/21.12.2007, director proiect
prof.univ.dr. Pîrvu Cerasela;
- Studiu privind creşterea performanţelor activităţii S.C. Subansambluri material rulant
S.A. Balş din perspectiva optimizării costurilor de producţie”, Contract
78C/12.10.2007, în valoare de 13.329 lei (3.972 euro), director proiect conf.univ.dr.
Brabete Valeriu;
- Informaţia şi indicatorii de natură financiar-contabilă în contextul strategiei de
dezvoltare pe termen mediu a S.C. ROMDATA AQ S.A. CRAIOVA, Contract nr.
12C/17.03.2006, în valoare de 3.830 euro, director proiect prof.univ.dr. Staicu
Constantin;
- Participare în cadrul proiectului Pregătire profesională pentru fermierii care deţin ferme
de semi-subzistenţă în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Contract nr.
C111F1S108420107 din 20.06.2011, în perioada OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2011
în domeniul Contabilitatea primară a fermei, în funcţia de expert non cheie, calitate în
care a predat 112 ore.
-

Membru în organizaţii
profesionale/ştiinţifice
naţionale şi internaţionale

- Expert contabil, membru în cadrul
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR),
Filiala Dolj;
- Membru în comisiile de specialitate ale Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor;
- Membru în colegiul de redacţie al revistei Revista tinerilor economişti, Craiova
http://stat257.central.ucv.ro/rte/
- Membru în comitetul de organizare al conferinţei ştiinţifice internaţionale ,,
Competitiveness and Stability in the Knowledge Based Economy”, Universitatea din
Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 2010, Craiova.
-

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
B1
independent

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba franceză B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
B1
independent

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe sociale: comunicare, cooperare, lucrul în echipă, participare socială activă
Abilităţi sociale: capacitate de înţelegere şi relaţionare ca alte persoane, adaptabilitate, deschidere
spre noi idei, experimente şi valori, cordialitate în relaţiile cu alte persoane
Bun organizator, capacitate de a coordona o echipă, şi de a lucra împreună cu aceasta, capacitate
de a lua sau superviza decizii

Competenţe şi aptitudini de utilizare a O bună stăpânire a aplicaţiilor din pachetul Office: Excel, Word, Power Point
calculatorului
Permis de conducere

INFORMAŢII ADITIONALE

Categoria B
Persoane de contact:
- Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Universitatea din Craiova,
- Prof.univ.dr. Magdalena MIHAI, Universitatea din Craiova.

Lect. univ. dr. Daniel GOAGĂRĂ
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