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Curriculum vitae  
Europass  

I  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Niţă Dorina Veronica 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) dorinamagda@yahoo.com 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.10.1973 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Conferențiar universitar 

  

Experienţa profesională  

Perioada aprilie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director, Departamentul de Asigurare a Calității 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea, elaborarea, implementarea şi gestionarea documentelor sistemului de management al 
calităţii din Universitatea din Petroşani;  
Asigurarea implementării planului anual de îmbunătăţire a calităţii proceselor din Universitatea din 
Petroşani stabilit de managementul de vârf, la recomandarea Comisiei de evaluare şi asigurare a 
calităţii; 
Coordonarea activităţii de evaluare periodică internă a calităţii programelor de studii de licenţă şi 
master şi a altor procese din Universitatea din Petroşani 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Perioada octombrie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare, conducere de seminarii şi coordonarea de 
lucrări de diplomă şi disertaţie 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Iunie 2012 – octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar municipiul Petroșani 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administratie publica locala 

Perioada 2006 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare, conducere de seminarii şi coordonarea de 
lucrări de diplomă şi disertaţie 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică  
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2001-2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi întocmire de proiecte 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi întocmire de proiecte 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Lider Award 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educația non-formală a tinerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 The Duke of Edinburgh”s International Award Romania 

Perioada 2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută Postuniversitar Didactician în învățământul superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul predării didacticii specialității (științe economice) 
și a coordonării practicii pedagogice în învățământul superior în vederea asigurării unei formări inițiale 
de calitate a studenților, viitori profesori 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele educației 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Didactician în învățământul la distanță 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul predării disciplinelor economice în învățământul 
la distanță 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea București, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași, Universitatea "Babeș Bolyai" din Cluj-
Napoca, Universitatea Politehnică București, Universitatea din Pitești, Universitatea "1 Decembrie 
1918" din Alba-Iulia 

Perioada 2012 
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Calificarea / diploma obţinută Specialist în economie socială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe privind identificarea și utilizarea instrumentelor de creare a întreprinderilor sociale, 
recunoașterea grupurilor defavorizate cărora li se adresează diversele forme de întreprinderi sociale, 
găsirea soluțiilor eficiente de înlăturare a dificultăţilor legate de inserţia pe piaţa muncii a persoanelor 
expuse riscului de excluziune socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

"AUR" – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Operator procesare text şi imagine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe privind asigurarea securității datelor/documentelor, procesarea datelor, procesarea 
desenelor, prelucrarea imaginilor, competențe informatice, asamblarea statică și/sau dinamică a 
testelor și/sau desenelor și/sau imaginilor, realizarea de prezentări, transpunerea lucrării pe suport, 
comunicarea în limba oficială, comunicarea în limbi străine,  aplicarea prevederilor legale referitoare la 
sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, aplicarea normelor de protecție 
a mediului, aplicarea procedurilor de calitate, menținerea funcționalității echipamentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Memory S.R.L. Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Operator procesare text şi imagine 

Perioada 2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Susţinerea de cursuri către studenţii şi doctoranzii Universităţii din Malaga (Spania) prin intermediul 
Programului LLP/Erasmus 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Malaga (Spania) 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe privind conducerea eficientă a ansamblului activităţilor unui proiect: stabilirea scopului 
proiectului, identificarea cerinţelor de management al proiectelor, stabilirea activităţilor proiectului, 
gestiunea realizării costurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de 
achiziţie pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul 
comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Radu&Nistor Imobilinvest S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager de proiect 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, responsabilizare, creativitate, 
deschidere pentru învăţarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator de formatori 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Master în  specializarea Management financiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi privind operarea cu concepte şi instrumente financiar-bancare şi bursiere  
Competenţe privind derularea afacerilor pe pieţele financiar-bancare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Master în  specializarea Managementul Ospitalităţii şi Turismului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilităţi privind utilizarea modelelor şi a circuitelor informaţionale specifice activităţii de turism  
Competenţe privind înfiinţarea, organizarea şi conducerea activităţii economice specifice turismului 

Perioada  1996-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ramura de ştiinţă Economie, domeniul Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Piaţa muncii. Fenomene induse de restructurarea industriei extractive a 
cărbunelui din  Valea Jiului) 

  Capacitatea de a adapta specificului domeniului de activitate şi regiunii cercetate, strategii şi politici 
vizând creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor regionale 

Aptitudini de cercetare în domeniul pieţei muncii şi a dezvoltării regionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 1995-1998 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  
Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării disciplinelor economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi a principiilor şi 
 metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă;  
  Elaborarea planurilor de afaceri şi a politicilor de marketing ale organizaţiilor; 
  Capacitatea de previziune, organizare şi coordonare a activităţilor agenţilor economici;  
  Înţelegerea şi utilizarea adecvată a metodelor şi instrumentelor financiar-contabile în gestiunea 
  entităţilor economice; 
  Abilităţi de comunicare, negociere şi antrenare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C2  C1  B2  C1  B2 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, capacitate de comunicare obţinută ca urmare a experienţei de profesor;  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Capacitatea de capacitate de mobilizare (proprie, a studenţilor); spirit organizatoric, gestionarea eficientă   
a situaţiilor neprevăzute. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare din domeniul 
ştiinţelor economice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™). 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare - Distincția Profesor Bologna acordată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 
(2015)  

- Membru al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României – ACM-V 
România 

- Membru al Asociaţiei Managerilor și a Inginerilor economişti din România (AMIER) 

   

Activitatea de cercetare 
științifică 

- 1 teză de doctorat; 
- 8 cărţi / capitole în cărți de specialitate apărute în edituri recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional; 
- peste 35 de articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale; 
- peste 35 de articole publicate în volumele conferinţelor internaţionale din ţară şi străinătate; 
- 2 proiecte şi contracte de cercetare, în calitate de membru în echipă. 

 
 
 4.11.2017 

Conf. univ. dr. NIȚĂ DORINA 
 

 
 


