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INFORMAŢII 
PERSONALE 

BUZOIANU Daniela Angela 

 

 

 Ploieşti, ROMANIA 
     
 daniela.buzoianu@upg-ploiesti.ro, 
Scrieţi adresa paginii web personale   
Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele 

de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul feminin | Data naşterii  Naţionalitatea română 

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
 

 

 

 

LOCUL DE MUNCA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ 
DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE 
SE CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, B-dul Bucuresti nr.39. 
 
Educaţie/Învăţământ universitar/Management academic 
 
Management academic/Educaţie/Învăţământ unuversitar 

martie 2016 - prezent Prorector 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Management academic, învăţământ universitar 
Tipul sau sectorul de activitate  Organizarea şi coordonarea activităţilor 
studenţeşti, educative nonformale/extracurriculare, sociale şi  de resurse umane 

mai 2015 – martie 2016 Prodecan cu atribuţii de Decan interimar 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Management academic, învăţământ universitar 
Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea de Ştiinte Economice 

2012–2015 Prodecan 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Management academic, învăţământ universitar 
Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea de Ştiinte Economice 

2016 - prezent Profesor universitar dr. 

mailto:daniela.buzoianu@upg-ploiesti.ro
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Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management academic 
Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea de Ştiinte Economice, Departamentul 
Administrarea Afacerilor. 

2013 - 2016 Conferenţiar universitar dr. 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management academic 
Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea de Ştiinte Economice, Departamentul 
Administrarea Afacerilor. 
 

2010 - 2013 lector universitar dr. 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 
Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea de Ştiinte Economice,  Departamentul 
de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor 

noi. 2009-mar.2012 Director, Coordonator 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti,B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Management; administrare academică. 
Tipul sau sectorul de activitate    Centrul pentru Proiecte,Programe si Evenimente 
Cultural-Artistice 

1996-2016 Director, ordonator secundar de credite bugetare 
Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Tineretului şi Sportului. 
▪ Management în domeniul educaţiei non-formale. 
Tipul sau sectorul de activitate     Casa de Cultură a Studenţilor din Ploiesti,B-dul 
Bucuresti, nr.39 

2004-2010 lector univ., asistent univ., lector univ. drd., 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti. 
▪ Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 
Tipul sau sectorul de activitate     Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi Facultatea de 
Ştiinte Economice, Catedra de Economie Marketing şi Administrarea Afacerilor 

1995-2004 lector univ.drd 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti. 
▪ Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 
Tipul sau sectorul de activitate     Facultatea de Ştiinte Economice, Catedra de 
Economie, Finanţe, Contabilitate 

1993-1995 Lector univ.- cadru didactic asociat 
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
 

▪ Activitate didactică, cercetare ştiinţifică 
Tipul sau sectorul de activitate      Facultatea de Litere şi Ştiinte, Catedra de Ştiinţe 
Economice Finanţe şi Contabilitate 

                                 1993-1995 Director executiv 
 

 S.C.AVEIMPEX S.R.L. PLOIESTI, Str. Mihai Eminescu, nr.33 
• Management economic si financiar 
Tipul sau sectorul de activitate       prestari servicii, consulting 
 

1992-1993 Director economic 
ECOTEMA S.R.L. PLOIESTI, B-dul Republicii, nr 147 
▪ Management economic, cercetare,proiectare,predare cursuri. Membru în echipe 
de proiecteşi contracte de cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate       economic, tehnic, management 

1990-1991 Expert instructor 
CEMPPIEX BUCURESTI (Centrul de Management si Perfectionare Profesionala 
pentru Industria Extractiva) 
▪ Consultanta,training, cercetare,predare cursuri. Membru în echipe de proiecte şi 
contracte de Cercetare. 

Tipul sau sectorul de activitate        Ministerul Petrolului 

1984-1990 Inginer 
Intreprinderea de anvelope „Victoria” Floreşti 
▪ Compartimente: Control tehnic de  calitate, Aprovizionare-Desfacere- Logistică, 
Organizarea  

Producţiei şi a Muncii, Management. Activităţi şi responsabilităţi: analiza diagnostic 
a proceselor de producţie, aprovizionare, desfacere, logistică,  control tehnic de 
calitate, eficientizareaacestora, implementarea  politicilor şi direcţiilor de acţiune 
pentru reducerea poluării şi protejarea mediului, analiza impactului activităţilor de 
standardizare şi certificare a calităţii asupra rezultatelor economice ale 
întreprinderii. 
Tipul sau sectorul de activitate         Industrie 

2006-2010  Doctorat / diplomă doctor   Nivelul 8, 
Studii 

universitare 
de doctorat   

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti, B-dul Bucuresti nr.39 
▪ Domeniul de specialitate „Ştiinţe inginereşti”, domeniul de doctorat “Mine, Petrol 
si Gaze”. 
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2006-2008  Masterat / diplomă de master Nivelul 7, 
Studii 

universitare  
Masterat / 

diplomă de 
master    

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti, B-dul Bucuresti nr.39 
▪ ”Managementul Sistemelor Economice,Turistice  şi Administrative”. 

1996-2001,2006     Economist / diploma de economist Nivelul 6, 
Studii 

universitare   
de licență    

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti, B-dul Bucuresti nr.39 
▪ Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea “Merceologie”. 

1979-1984 Inginer / diplomă de inginer Nivelul 7,  
Învățământ 

universitar de 
lungă durată 

Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti, B-dul Bucuresti nr.39. 
▪ Facultatea de Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor 

  
Martie 2019 Diplomă de absolvire Curs de 

porfesionaliza
re   

 Centrul pentru Profesionalizarea Managementului Universitar, Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Academia Română 

 ▪ Dezvoltarea competenţelor manageriale( Management strategic universitar, 
Finaţarea publică şieficienţa utilizării fondurilor publice în învăţământul superior, 
Alternative private de finanţare a învăţământului superior, Managementul 
academic în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii, 

▪ Monitorizarea inserţiei absolvenţilor de învăţământ superior). 
 

Octombrie 2006 Diplomă de absolvire  
Academia de Studii Economice 
Bucureşti/certificat de absolvire 

                                                              
Cursuri de 

formare continuă 
 

 ▪ Managementul instituţiilor publice 
 

Noiembrie 2019 Certificat  de absolvire  
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,  

                                                              
Cursuri de 

formare continuă 
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

 

 ▪ Curs de Manager Proiect,  acreditat ANC 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleza C1  C1  B1  B1  C1  
  

Franceza C1  C1  C1  C1  C1  
 .  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 

Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de 
comunicare  

▪ Operare calculator: Microsoft Office, Servicii internet. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

▪ In domeniul educatiei formale şi al cercetãrii ştiintifice 
▫ coordonarea activitatilor pentru infiintarea si acreditarea programului de studii 
universitare de masterat „Administrarea Afacerilor in Industria de Petrol si 
Gaze”, 2014, responsabil masterat. 

▫ coordonatorul Proiectului aniversar „25 de ani de învãţãmânt universitar 
economic la U.P.G. Ploieşti, aprilie-noiembrie 2017. 

▫ membru în echipa proiectului „SAS-UPG Motor de dezvoltare a competenţelor 
antreprenorialeale tinerilor SMART”, finanţat de CNFIS-FDI,2018; 

▫ membru în echipa proiectului „Dezvoltarea spiritului de lider al studenţilor şi 
absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti”, finanţat de CNFIS-FDI,2019; 

▫ Iniţiator şi expert coordonator selecţie şi monitorizare grup ţintă în  proiectul 
„Bursa Student Antreprenor”, cofinaţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman,Cod MySMIS 125077, perioada de 
implementare 2019-2021. Valoarea proiectului este de 7.800.069 lei 

▫ Organizarea(coordonator/membru în echipă) : 
 Conferinţei Internaţionale „European Economy ans Digital Society in the 

Current Geopolitical Context - EEDS”, UPG Ploieşti , noiembrie 2017. 
 Panelului ştiinţific „Politici Macroeconomice pentru Creşterea Sustenabilã-

Soluţii Eficiente şi Aşteptãri Sociale”, octombrie 2017. 
 Sesiunii Naţionale de Comunicãri Ştiinţifice Studenţeşti „Sursele de 

Energie în Dezvoltarea   şi Administrarea Afacerilor Durabile”, 2017, 2018,2019. 
 Workshop-ului „Direcţii de interes ale firmelor româneşti în consultanţã şi 

cercetarea aplicatã acordate de mediul universitar””, 2017. 
 Workshop-ului „Societatea Antreprenorialã Studenţeascã-Motor de 

dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale studenţilor şi absolvenţilor UPG”, 
2017,2018,2019. 

 Simpozionului Ştiinţific Interdisciplinar “ Administrarea Afacerilor în 
Industria de Petrol şi Gaze”, oct.2014.oct.2015, oct. 2017 în cadrul 
EXPOENERGIE Bucureşti,Târg Internaţional de Energie Regenerabilã, Energie 
Convenţionalã, Echipamente şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze; 

 Simpozionului Ştiinţific Interdisciplinar “Educaţie şi Dezvoltare Sustenabilã 
în UE28”, mai 2014, mai 2015,mai 2016, mai 2017, mai 2018, mai 2019. 

 Simpozionului Ştiinţific Interdisciplinar Clasic şi modern în Finanţarea şi 
Contabilitatea Afacerilor,UPG Ploieşti, noiembrie 2015. 

 Simpozionului Ştiinţific Interdisciplinar “Contabilitate, Audit şi Guvernanţã 
Corporativã”, septembrie 2015; 

 Şcolii Internaţionale/naţionale de Excelenţã în Turism şi Antreprenoriat, 
februarie 2014; aprilie 2015, aprilie 2016, aprilie 2017, aprilie 2018, aprilie 2019. 

 Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare, editia a  IX a, mai 2014, 
sectiunea”Administratie Publica si Dezvoltare Rurala”.(in calitate de 
vicepresedinte). 

 Sesiunii naţionale de lucrãri stiinţifice studenţeşti “ Provocări în Profesia de 
Economist”, Ploieşti, mai 2016 ( Preşedintele comisiei “Administrarea Afacerilor 
în Industria Extractivă” 

 „Sesiunii Ştiinţifice Solemne a Senatului U.P.G.”, cu ocazia aniversării celor 
65 de ani de activitate a Universităţii Petrol-Gaze, oct.2013, 

 Workshop-ului ştiinţific studenţesc „Afaceri şi Viitor”, martie 2015. 
 Workshop-ului „Intelegenţa artificială”, 2019. 

▫ Membru în echipa proiectelor finanţate de CNFIS-FDI, coordonator resurse 
umane; 

 SAS-UPG, motor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale alr 
tinerilor SMART, 

 Dezvoltarea spiritului de lider al studenţilor şi absolvenţilor Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti.  
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Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale 

 În iunie 2015 iniţierea (în calitate de decan interimar) şi elaborarea  
proiectului de parteneriat, între Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi 
S.C.ROMANIA HYPERMARCHE S.A., în vederea asigurării desfăşurării în 
condiţii optime a Stagiului de practică de specialitate, remunerat, pentru 150 de 
studenţi de la programele de Studii de licenţă “Economia Comerţului,    
Turismului şi Serviciilor”, “Merceologie şi  Managementul Calităţii”  şi 
“Management”. 

 Implementarea şi dezvoltarea conceptelor moderne în  învãţãmântul 
românesc prin organizarea (membru in echipa) Târgului Regional şi Naţional al 
Firmelor de Exerciţiu pentru elevi şi studenţi si a competitiei “Romanian Business 
Challenge”,editiile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

 Titular/predare curs si conducere seminarii la disciplinele : Strategii şi 
politici de mediu, Gestiunea mediului şi politici ecologice, Ecologie şi protecţia 
mediului, Strategii şi politici de mediu în industria de petrol, Economia 
întreprinderii, Economia şi gestiunea întreprinderii, Economie de ramură, 
Strategia şi planificarea firmei, Managementul calităţii, Tehnologii comerciale, 
Standardizarea şi certificarea calităţii mărfurilor, Ambalarea şi păstrarea 
marfurilor, Transporturi,expediţii asigurări, Economia transporturilor, Conducerea 
întreprinderilor din sectorul terţiar, Logistica si distributia marfurilor, 
Managementul institutiilor publice, Administrarea  Afacerilor în Industria de Petrol 
şi Gaze, Antreprenoriat şi dezvoltarea afacerilor.  

 conducere lucrãri de licenţã/disertaţie : Strategii şi politici de mediu, 
Gestiunea mediului şi politici ecologice, Ecologie şi protecţia mediului, Strategii şi 
politici de mediu în industria de petrol, Economia întreprinderii, Economie de 
ramură, Managementul Calităţii, Strategia şi planificarea firmei, Tehnologii 
comerciale, Standardizarea şi certificarea calitãţii mãrfurilor, Conducerea 
întreprinderilor din sectorul terţiar, Ambalarea şi păstrarea mărfurilor, Logistica şi 
distribuţia marfurilor, Managementul instituţiilor publice.                       

 activitatea de cercetare se focuseaza pe interdisciplinaritatea şi 
transdisciplinaritatea dintre domeniile economic, ştiinţe inginereşti şi 
management. 

 participarea la sesiunile de comunicări ştiintifice organizate de universităţile 
din ţară şi din străinătate,  

 organizarea sesiunilor de comunicãri ştiinţifice, a simpozioanelor şi 
workshop-urilor: Restructurare şi Eficienţă, Integrarea României în Uniunea 
Europeană şi în Structurile Euroatlantice, Managementul Calităţii Mediului, Ajutor 
pentru Terra, Implicarea Tinerilor în Actul Decizional , Marketing şi Cultură, 
Dezvoltarea Durabilã - provocãri pentru mileniul III; 

 îndrumarea ştiintifică a studenţilor în vederea participării la: olimpiade, 
sesiuni de comunicări ştiinţifice şi pentru elaborarea lucrãrilor de licenţã/disertaţie  
 

▪  
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 ▪ Ȋn domeniile educaţiei nonformale/ extracurriculare şi cultural-artistic 
▫ Activitatea în domeniul educaţiei nonformale şi cultural-artistic se concretizează 
în: 
 efectuarea prognozelor, elaborarea programului managerial, bugetului de 

venituri şi  cheltuieli pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente în timp; 
 coordonarea realizării programului managerial; 
 îndrumarea, controlul, coordonarea şi evaluarea activităţii personalului din 

subordine; 
 întocmirea programelor şi rapoartelor privind activitatea Casei de Cultură a 

Studenţilor Ploieşti şi Centrului pentru Proiecte, Programe si Evenimente 
Cultural-Artistice; 

 antrenarea personalului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin pentru 
realizarea obiectivelor prestabilite; 

 antrenarea studenţilor în conceperea şi organizarea evenimentelor 
educative nonformale şi cultural- artistice; 

 elaborarea proiectelor în vederea finanţării activităţilor educative non 
formale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice; 

 organizarea şi coordonarea evenimentelor educative nonformale şi 
cultural-artistice studenţeşti la nivel naţional şi local. 
▫ Manager de proiecte de anvergură derulate de Casa de Cultură a Studenților 
Ploiești si Centrul pentru Proiecte, Programe si Evenimente Cultural-Artistice 
dupa cum urmeaza: 
 Festivalul Culturii și Artei Studențești, 17 editii; 
 Galele Toamnei Studențesti, 10 editii; 
 Galele Teatrului Studențesc „Seri în lumea Thaliei”, 10 editii  
 Festivalul Naţional Studenţesc de Dans, „Everybody Dance with Us”, 9 

editii; 
 Festivalul Naţional Studenţesc „Miss & Mister Universitas”, 20 editii; 
 „UniverCity Festival” – U.P.G. la 65 de ani, C.C.S. la 45 de ani, octombrie 

2013 şi UPG la 70 de ani,mai 2018; 
 Zilele Universitare Europene – „Împreună pentru un oraș european”, mai 

2014. 
 Zilele Universitare Europene – „Împreună pentru Europa”, mai 2015, 2016, 

2017,2018,2019. 
 Organizarea şi coordonarea sesiunilor de cominicãri ştiinţifice şi 

simpozioanelor în cadrul colectivului de cercetare ECOTEMA; 
 coordonarea bursei locurilor de muncã pentru studenţi şi consiliere în 

carierã în perioada 2006-2016. 
  2016- prezent, Prorector al Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, 

 2017- prezent, Preşedintele Societãţii Antreprenoriale Studenţeşti din 
cadrul UPG, 

 2017- prezent, Vicepreşedinte ALUMNI, Asociaţia Absolvenţilor U.P.G., 
 2016-prezent, Primvicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor 

din România, filiala Prahova (AGER), 
 mai 2015- mar. 2016, Prodecan cu atribuţii de Decan interimar al Facultăţii 

de Ştiinţe Economice, 
 aprilie 2012-  mai 2015, prodecan al Facultăţii  de Ştiinţe Economice, 

 
▪  
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Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

 2012-2015, coordonator ERASMUS si ERASMUS+, în cadrul Facultatii de 
Ştiinte Economice,  

 1996- 2016, Directorul Casei de Cultură a Studenţilor din Ploieşti, 
 noiembrie 2009- martie 2012, directorul Centrului pentru Proiecte, 

Programe şi Evenimente Cultural-Artistice al Universităţii Petrol – Gaze din 
Ploieşti, 

 2012-aprilie 2019, responsabil cu activitãţile Centrului pentru Proiecte, 
Programe şi Evenimente Cultural-Artistice al Universităţii Petrol – Gaze din 
Ploieşti, 

 aprilie 2019-prezent,Prorector responsabil cu activităţile Centrului pentru 
Proiecte, Programe şi  Activităţi Educative nonformale. 

 1996-2002 membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, 
 din 2008- prezent, membru in Consiliul Profesoral al Facultatii de Ştiinte 

Economice, 
 din aprilie 2016 – prezent, membru al Senatului Universităţii Petrol – Gaze 

din Ploieşti, Comisia pentru buget-finanţe şi activităţî administrative. 
 din octombrie 2015 – prezent, membru al Consiliului de Administraţie al 

Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, 
 manager de proiect „UniverCity Festival” – U.P.G. la 65 de ani, C.C.S. la 

45 de ani, octombrie 2013 şi UPG la 70 de ani,2018. 
 manager de proiecte:Zilele Universitare Europene, „Împreună pentru un 

oraș european”, mai 2014 si Zilele Universitare Europene „Împreună pentru 
Europa”,mai 2015, mai 2016, mai 2017, 2018, 2019; 

 presedinte/membru în comisiile de susţinere a lucrarilor de 
licenta/disertatie la Universitatea      “Petrol-Gaze” din Ploieşti,Facultatea de 
Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice, 

 coordonatorul proiectelor finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale: 
Şcoala de Excelenţă  în Turism şi Antreprenoriat  2016, Educaţie şi Dezvoltare 
Sustenabilă în UE28, 2016 şi 2017,2018, 2019; Sursele de Energie în 
Dezvoltarea şi Administrarea Afacerilor Durabile 2017,2018, 2019; 
SocietãţileAntreprenoriale Studenţeşti în România Studenţilor Creativi, 2018, 
2019; Educaţie  Antreprenorialã şi  Dezvoltare Sustenabilã în UE28, 2018. 

 manager a peste 80 de proiecte în domeniul educaţiei formale, non 
formale, extracurriculare, 

 atragerea resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea bazei 
materiale a Universităţii, în perioada 2004-2018, 

 atragerea resurselor financiare necesare pentru implementarea şi 
derularea proiectelor în domeniul educaţiei formale, nonformale, extracuriculare 
în perioada 2011-2019, 

 membru în comisiile de admitere la Universitatea “Petrol-Gaze” din 
Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice din 
1996 până în prezent, 

 preşedinte/membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice,coordonator al colectivului de cercetare stiintifica  interdisciplinara 
ECOTEMA (economic, tehnic, management) în perioada 2000-2016, 

 coordonator al Centrului Studenţesc de Cercetare Ştiinţiifcă şi 
Antreprenoriat din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, din 2015 pînã în 
prezent. 

 aptitudini manageriale de comunicare, de lucru în echipã atât la nivelul 
Universitãţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Casei de Cultură a Studenților din Ploiești, 
cât şi prin realizarea unui dialog permanent cu alte universitãţi, licee , instituţii 
publice şi societãţi comerciale din ţarã şi strãinãtate,  pe probleme educaţionale 
şi de management al instituţiilor publice. 
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Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

• O bună cunoaştere şi implementare a funcţiilor managementului instituţiilor 
publice ( în prezent fiind prorector şi în perioada 1996-2016 Director şi ordonator 
secundar de credite bugetare la Casa de Cultură a Studenţilor, instituţie publică). 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicar
e 

Creare de 
conţinut Securitate 

Rezolvare
a de 

probleme 

 Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent   

Alte competenţe  ▪ membru în comitete ştiinţifice ale conferinţelor şi simpozioanelor: 
▫ Conferinţa Internaţională „European Economy ans Digital Society in the Current 
Geopolitical Context - EEDS”, UPG Ploieşti , noiembrie 2017. 

▫ Simpozionului Ştiinţific Interdisciplinar “ Administrarea Afacerilor în Industria de 
Petrol şi Gaze”, 2014,  2015 şi 2017, organizat în cadrul EXPOENERGIE 
Bucureşti, Târg Internaţional de Energie Regenerabilã,Energie Convenţionalã, 
Echipamente şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze, 

▫ Simpozionului Ştiinţific Interdisciplinar “Educaţie şi Dezvoltare Sustenabilã în 
UE28”, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 

▫ Şcoala Internaţională de Excelenţã în Turism şi Antreprenoriat, 2015, 2016, 
▫ Sesiunea naţională de lucrări stiinţifice studenţeşti “ Provocări în Profesia de 
Economist”, 2016,  

▫ „International Conference, Competitiveness of Agro-food and Environmental 
Economy” ASE Bucuresti, 2015, 2016, 

▫ referent stiintific al Editurii Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, 
▫ membru al „Referees' Board” al “Economic Insights-Trends and Challenges” ( 
Jurnalul Facultăţii de Ştiinţe Economice), 

▫ expert educatie in proiectul POSDRU 86/1.2/S/62855,“Bursa de proiecte”, 
▫ expert coordonator selecţie şi monitorizare grup ţintă în proiectul european 
BURSA STUDENT ANTREPRENOR, 2019-2021, Programul operaţional 
Capital Uman, 

▫ organizator/evaluator al Târgului  Regional al Firmelor de Exerciţiu şi al 
competiţiei Romanian Business challenge în perioada 2011-2019, 

▫ membru în echipa de evaluare a studenţilor la Olimpiada Naţionala a 
Economiştilor în Formare, 2014, 2016, 

▫ referent ştiinţific la “ The 4th Virtual International Conference on Advanced 
Research in  Scientific Areas (ARSA)”,  2015,2016. 

▫ referent stiintific la International Scientific Symposium “ Information society and 
sustainable development”, Romania 2015, 2017, 2018, Târgu Jiu. 

▫ referent ştiinţific la „The 8th International Multidisciplinary Symposium-
Univesitaria SIMPRO 2018”, Petroşani.                                

▫ membru în comitetul de organizare a manifestãrilor ocazionate de aniversarea 
a 60, 65, 70 de ani de la înfiinţarea Universitãţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 

▫ conferenţiar în cadrul programului „ERASMUS” la Universitatea UNED din 
Madrid, Spania (2013 şi 2016) şi la Universitatea Pamukkale, Turcia (2014) Si 
ERASMUS+,  Universitatea Alberta, Portugalia 2018. 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 

 

Publicaţii şi brevete: Autor sau coautor la: 
▪ 3 cărţi de nivel universitar, autor unic, 
▪ 4 volume colective, coautor, 
▪ 1 culegere /indrumar, coautor, 
▪ 35 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor 
manifestări ştiinţifice nationale si internationale, 

▪ 26  de comunicări ştiinţifice prezentate  la diverse manifestări ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale, 

▪ 355 suporturi de curs (totalizând peste 1200 de pagini, puse la dispoziţia 
studenţilor atât  în format tipărit, cât şi în format electronic), 

▪ 7 lucrări de cercetare ştiinţifică si proiectare realizate pe bază de contracte.  
 

Afilieri profesionale: ▪ membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din Romania-filiala Prahova 
(AGER), 

▪ membru al Society of Petroleum Engineers(SPE). 
▪ 2012 -2016 membru in Departamentul Relatii Internationale şi Interuniversitare al  
Asociaţiei Facultăţilor de Economie din Romania(AFER), 

▪ din 2017- în prezent, membru în Departamentul Relaţii cu Mediul Universitar şi 
de Cercetare Ştiinţifică din Ţară şi Străinătate al Asociaţiei Facultăţilor de 
Economie din Romania(AFER), 

▪ membru al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 
Prahova(APDT), 

Diplome obţinute : ▪ În anul 2008, DIPLOMA DE EXCELENŢĂ oferită de Consiliul Artistic al Casei de 
Cultură a  Studenţilor din Ploieşti „pentru implicarea cu profesionalism, dragoste 
şi pasiune în promovarea artei şi culturii în mediul universitar”la a 40 a aniversare 
a Casei de Cultură a Studenţilor din Ploieşti, 

▪ În anul 2013, DIPLOMA DE EXCELENŢĂ oferită de conducerea Universitatii 
Petrol-Gaze din Ploiesti,la a 65 a aniversare, „în semn de preţuire pentru 
devotamentul şi profesionalismul cu  care s-a implicat în dezvoltarea 
învãţãmântului, artei şi culturii în mediul universitar”. 

▪ În perioada 2011-2019, DIPLOME DE ONOARE şi DE MERIT oferite de 
Primăria Municipiului Ploieşti, Inspectoratul Şcolar General Prahova, Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti,  „ În semn de recunoştinţă pentru 
implementarea şi dezvoltarea conceptelor moderne în învăţământul românesc” şi 
„ Pentru corectitudinea, implicarea şi probitatea profesională de care a dat 
dovadă în evaluarea performanţelor elevilor”. 

▪ În anul 2013, DIPLOMA DE EXCELENŢĂ oferită de Consiliul Artistic al Casei de 
Cultură a Studenţilor din Ploieşti „în semn de preţuire pentru pasiunea şi 
profesionalismul cu care s-a implicat în dezvoltarea domeniului educaţiei 
nonformale în mediul universitar” la a 45 a aniversare a Casei de Cultură a 
Studenţilor din Ploieşti. 

▪ Ȋn anul 2018, DIPLOMÃ DE ONOARE, oferită de conducerea UPG Ploiesti la 
aniversarea a 70 de ani de la înfiinţare 
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                   Data:     28.01.2020                                                                                  Profesor universitar doctor 
                                                                                                                                      BUZOIANU Daniela Angela   
 

Stagii/vizite de specializare 
sau documentare în tara si 

străinătate: 

▪ 1990, curs de specializare în management şi marketing industrial organizat de 
Centrul de Management şi Perfecţionare Profesională pentru Industria Extractivă 
din cadrul Ministerului Petrolului, 

▪ 1992, curs de contabilitate organizat de Asociaţia Generală a Economiştilor din 
România. 

▪ 1996-1999, curs postuniversitar “Dezvoltarea economică a întreprinderilor”, 
organizat de Institutul Naţional de Dezvoltare Economică ( Academia de Studii 
Economice din Bucureşti şi Conservatorul de Arte şi Meserii din Paris ), 

▪ 2002 – Stagiu de pregătire –Universitatea Paris 7 – Denis Diderot, 
”L’enseignement par Projet dans les Universites Europeennes”, Atelier : 
Enseignement par résolution de problèmes.  

▪ 2006, Curs de formare continuă în specializarea «Managementul  instituţiilor 
publice » organizat de Academia de Studii Economice Bucureşti, 

▪ 2013,program de formare si constientizare in asigurarea calitatii in invatamantul 
la distanta ID  organizat de Universitatea Spiru Haret in parteneriat cu Academia 
Comerciala din Satu Mare şi TUV Austria-Romania, 

▪  Vizite si schimburi de experienţă la universităţi din Turcia, Spania, Franţa, 
Germania Brazilia,      Japonia, Mexic, SUA, Africa de Sud, Portugalia, Republica 
Moldova. 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

▪ Aptitudini de comunicare în contexte publice, Competenţă didactică, Competenţă 
administrativă, Spirit de echipa 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

▪ Literatură şi artă 




