
  

 

 

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman (2014-2020) 

Titlul proiectului: Tranziția de la școală la piața muncii prin stagii de practică și intreprinderi simulate 

Proiect derulat de: 

Axa Prioritară: Educație si competențe 

 Componenta 1: Stagii de practica pentru studenți - Regiuni 

mai putin dezvoltate  

Cod apel: POCU/626/6/13   Cod proiect 131005 

 

 

 

UNIVERSITATEA din PITEŞTI  

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  
 

 

 PÎRVU DANIELA 
 0744217879 

ddanapirvu@yahoo.com, daniela.pirvu@upit.ro, 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

Martie 2020-prezent 

 

 

 

 

Martie 2020-prezent 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 2019-

prezent 

 

 

 

 

Iulie 2018-februarie 

2020 

 

 

 

decembrie 2016 –  

februarie 2020 

 

 

 

 

 

septembrie 2015 – 

decembrie 2015 

 

 

 

 

Decan 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice și Drept  

  Reprezentarea facultăţii şi realizarea managementului şi conducerii facultăţii.  
Învățământ superior /  Management 

 

Responsabil coordonare asistență educaționala, consiliere antreprenorială și sprijin financiar  

Universitatea din Pitești 

POCU/COD 125165 – Activități și măsuri integrate de asistență educațională, consiliere 

antreprenorială și mentorat, respectiv sprijin financiar pentru creșterea accesului și participării 

la învățământul terțiar în regiunea Sud-Muntenia în condiții de nediscriminare și echitate 

socială.  
IImplementare proiecte 
 

Profesor universitar 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice 

Activitate de predare/ cursuri predate: Finanţe, Finanţe publice, Finanţe corporative, Finanţe 

transnaţionale 
Învățământ superior /  Activitate didactic 

 

Responsabil coordonare si monitorizare stagii de practica 

Universitatea din Pitești 

POCU/COD 106731 – Activități și măsuri integrate pentru susținerea studenților în procesul 

de tranziție de la scoală la piața muncii în condiții de nediscriminare și incluziune socială.  
IImplementare proiecte 
 

Prodecan 

 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice și Drept  

 Coordonarea activităților de cercetare științifică și asigurare a calității.  
Învățământ superior /  Management 
 

Supervizor stagii practică 

Universitatea din Pitești 

POSDRU/189/2.1/G/156341- „Practica – primul pas în carieră!”, Atribuții: coordonarea 

supervizorilor responsabili de desfășurarea stagiilor de practică și monitorizarea activităților 

desfășurate în cadrul centrelor de practică, monitorizarea activităților aferente stagiilor de practică şi 

implementarea de instrumente de monitorizare şi evaluarea studenţilor pe perioada derulării stagiilor 

de practică. 
Implementare proiecte 
 

mailto:ddanapirvu@yahoo.com
mailto:daniela.pirvu@upit.ro


 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

octombrie  2013-  

septembrie 2019 

 

Conferențiar universitar 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice 

Activitate de predare/ cursuri predate: Finanţe, Finanţe publice, Finanţe corporative, Finanţe 

transnaţionale 
Învățământ superior /  Activitate didactică 

aprilie 2012-

octombrie 2015 

 

 

 

 
martie 2013-iulie 

2013 
 
 

 

 

 

2006-2013 

 

 

 

 

2002-2006 

 

 

 

 

2000-2002 

 

Decan  

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice 

  Reprezentarea facultăţii şi realizarea managementului şi conducerii facultăţii.  
Învățământ superior /  Management 
 

Coordonator  stagiu practică  

Universitatea din Pitești  

POSDRU/109/2.1/G/81477 - "Creșterea competitivității capitalului studenților viitori 

economiști în scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă", atribuții: coordonarea 

activităților desfășurate de studenți în cadrul stagiilor de practică  
IImplementare proiecte  
 

Lector universitar 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice 

Activitate de predare, cursuri predate:  Finanţe, Finanţe publice, Finanţe transnaţionale  

Învățământ superior / Activitate didactică 

 

Asistent universitar 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice 

Discipline: Finanţe publice, Teorii şi doctrine economice 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Științe Economice 
Învățământ superior /  Activitate didactică 

 

Preparator universitar 

Universitatea Pitesti, Facultatea de Stiinte Economice 

Discipline:  Finanţe publice, Statistică, Monedă şi Credit 
Învățământ superior /  Activitate didactică 
 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Franceză - -   -   -   -   

Engleză 

Utilizator avansat  

/ B2 

Utilizator avansat 

/ B2 

Utilizator avansat/ 

B2 

Utilizator avansat  

/ B2 

Utilizator 

avansat / 

B2 

Competenţe de comunicare  ▪ competenţe de comunicare dobândite prin reprezentare instituțională,  misiuni de consultanță, experiența de 

management și dezvoltare de networking instituțional, 

 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ abilități de coordonare și motivare a echipelor dobândite ca urmare a participării în cadrul 

proiectelor și activităților desfăsurate în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept; 

▪ capacitate ridicată de adaptare la schimbare; 

▪ orinentare pe termen lung, viziune strategică; 

▪ abilități de planificare și de coordonare. 



 

 

 

 

 

 
                   Data,                                                                                                                                                           

Semnătura, 

 

               13.07.2021                                                                                                  Prof. univ. dr. Daniela PÎRVU 

 

 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  
▪ experienţă în managementul de proiect și management universitar; 

▪ organizarea de evenimente ştiinţifice și evenimente de promovare a ofertei educaționale. 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvar

ea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent   

Utilizator 

independent   

Utilizator 

independent   

Utilizator 

independent   

Utilizator 

independent   

 ▪ Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Excel, PowerPoint, , 

SPSS 

▪ O bună stăpanire a utilizării resurselor web . 

 

Permis de conducere  Posesor permis de conducere auto categoria B  
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