
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Mihai Daniela  

Adresa(e) Str.Baraganului,Bl.L32,Ap.11, 910162 Calarasi (România) 

Mobil +40726745560  

E-mail(uri) office.danflor@gmail.com; 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 28/06/1971 

Sex Femeiesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

 

Perioada 

Activitati si responsabilitati 

 

 

 

                                                      

                                      Perioada 

Activitati si responsabilitati 
 

 

Responsabil Regional  
 
 
Martie 2018 
Director executiv adjunct Directia de Dezvoltare si Relatii Externe Consiliul Judetean 
Calarasi 
Coordonare activitate strategia de dezvoltare a activitatilor la nivel judetean , proiecte 
europene, nationale si din bugetul judetului , dezvoltare relatii externe  
 
 

2015-2018 
Economist-analist economic la SC ALDIS SRL 
Analiza economico-financiara a vanzarilor, indicatori de bonitate , documentatie 
credite  

                                                             

Perioada 

 

Activitati si responsabilitati 
 

 

Perioada 

Functia 

 

Perioada 

Functia 

 

Activitati si responsabilitati 

 

Numele si adresa angajatorului 

 

                                                   Perioada   

2015 

Expert responsabil formare profesionala Proiect 154402-IMPLICA-TE IN VIITORUL TAU, CALIFICA-
TE ;AXA 5-Domeniul major 5.2 
Coordonare formatori in cadrul proiectului, organizare activitate formare pe parteneri si tipuri de 
cursuri;munca in echipa-autorizari ANC, Sustinere cursuri ;;monitorizare planificare/rezultat 
implementare cursuri-derulare activitate de formare  

Expert consiliere Proiect 152515-Calificari pt someri din mediul rural  

 

2014 -  

Formator Proiect 1244493; 123636 

 

06/2014 -  

Manager Proiect POSDRU 132589 Un viitor prin formare  

Domeniu de interventie 5.2 
Coordonare activitate echipa de implementare, parteneri;monitorizare derulare activitati cu 
respectarea incadrarii in termene si a realizarii indicatorilor din proiect;organizare activitate selectie 
grup tinta, promovare, formare profesionala impreuna cu echipa beneficiarului si a partenerilor  

SC ARCFORCE SOLUTIONS SRL CRAIOVA 
 

03/2014 -09/2014 

Funcţia sau postul ocupat Director Vanzari 



  
 

Numele şi adresa angajatorului  

 

                     Activitati si responsabilitati 
 

SC AGROLIFE SRL 
Bucuresti (România) 
Activitate de prospectare piata produse pt intretinerea culturilor;clienti potentiali pt proiecte europene 
in domeniul agriculturii;Activitate de promovare produse agricole si conexe-proiecte europene-
consultanta, asigurari culturi agricole;Vanzare produse din portofoliu;lucrul in echipa de vanzare 
;organizare activitate 

Perioada 03/2014 -  

Funcţia sau postul ocupat Mediator 

Numele şi adresa angajatorului CONSILUL NATIONAL AL MEDIATORILOR DIN ROMANIA 

Perioada 05/2012 - Prezent 

Functia sau postul  Broker zonal  

Numele si adresa angajatorului 
Adresa Angajator 

                         Activitati si responsabilitati 

SC DESTINE BROKER SRL 
Ploiesti Romania 
Coordonare la nivel national brokeri colaboratori;monitorizare activitate brokeri colaboratori din 
structura proprie ;organizare cursuri pt dezvoltare personala colaboratori si in cariera  

Perioada 05/2012 → 11/2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Comercial 

Numele şi adresa angajatorului 
                
                          Activitati si responsabilitati 

SC ILDU SRL 
Calarasi (România) 
Coordonare activitate comerciiala contracte prestari servicii,contracte de vanzare 
cumparare,leasinguri, creditare a societatii, analize de piata ,monitorizare si analiza bonitate activitate 
la nivel de firma, organizare activitati de prezentare-informare date necesare societatii pt o buna 
desfasurare a activitatii  

  

Perioada  07/2007-04/2012 

Funcţia sau postul ocupat Director Judetean Retail 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                         Activitati si responsabilitati    

BCR 
Calarasi , Giurgiu (România) 
Coordonare activitate retail judetul Calarasi si Giurgiu;monitorizare activitate individuala a fiecarui 
salariat retail judetul Calrasi si Giurgiu;planificare activitate de vanzare-targhet individual si in 
echipa;identificare probleme-gasire solutii pt realizare targhet stabilit-planificat;;control activitate a 
colegilor din subordine-activitate retail-director unitati,consilieri clienti, manager de vanzari,casieri , 
traineri,etc;Trainer in cadrul BCR la nivell national ;Formator de formatori in BCR la nivel national 
retea BCR  

  

Perioada 05/2005-07/2005 

Funcţia sau postul ocupat Director Executiv Adjunct  Retail 

Numele şi adresa angajatorului 
                          
                          Activitati si responsabilitati 

BCR 
Calarasi (România) 
Coordonare activitate retail judetul Calarasi ;monitorizare activitate individuala a fiecarui salariat retail 
judetul Calrasi ;planificare activitate de vanzare-targhet individual si in echipa;identificare probleme-
gasire solutii pt realizare targhet stabilit-planificat;;control activitate a colegilor din subordine-activitate 
retail-director unitati,consilieri clienti, manager de vanzari,casieri , traineri,etc;Trainer in cadrul BCR la 
nivell national ;Formator de formatori in BCR la nivel national retea BCR 

  

Perioada 08/2003-05.2005 

Funcţia sau postul ocupat Administrator Credite Persoane Juridice; Trainer 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                         Activitati si responsabilitati 
 

BCR 
Calarasi (România) 
Gestionare credite persoane juridice BCR Calarasi;intocmire documentatie aferenta creditelor 
persoane juridice;organizare activitate-tragere credite, instituire garantii,verificare destinatie credite 
persoane juridice detinute in portofoliu si a produselor auxiliare-asigurari-monitorizare reiinoire in 
termen 

  

Perioada 10/1999-07/2003 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Credite Persoane Juridice 



  
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                          Activitati si responsabilitati 

CEC 
Calarasi (România) 
Analiza documentatie solicitari credite persoane juridice, intocmire referat acordare credite persoane 
juridica ;Gestionare credite persoane juridice CEC Calarasi;intocmire documentatie aferenta creditelor 
persoane juridice;organizare activitate-tragere credite, instituire garantii,verificare destinatie credite 
persoane juridice detinute in portofoliu si a produselor auxiliare-asigurari-monitorizare reiinoire in 
termen 

  

Perioada 010/1996-09/1999 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Credite; Trainer 

Numele şi adresa angajatorului 
 
                         Activitati si responsabilitati 

CEC 
Calarasi(România) 
Analiza documentatie solicitari credite persoane jfizice, intocmire referat acordare credite persoane 
fizice ;Gestionare credite persoane fizice CEC Calarasi;intocmire documentatie aferenta creditelor 
persoane fizice;organizare activitate-tragere credite, instituire garantii,verificare destinatie credite 
persoane fizice detinute in portofoliu si a produselor auxiliare-asigurari-monitorizare reiinoire in 
termen;monitorizare si organizare activitate back-office-recuperare datorii restante pe termene 
persoane fizice clienti CEC Calarasi;Trainer la nivel retea nationala CEC . 

  

Perioada 09/1996-1995 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Economic 

Numele şi adresa angajatorului SC ILIE SRL 
Slobozia (România) 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 → 2018 

Calificarea/diploma obţinută Doctorand-faza de sustinere lucrare de doctorat  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ASE 
Bucuresti (România) 

  

Perioada 2006 - 2005  

Calificarea/diploma obţinută EXECUTIVE DEVELOPMENT 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

BCR&HEC MONTREAL 
Bucuresti (România) 

  

Perioada 2005-2003 

Calificarea/diploma obţinută Master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ASE 
Bucuresti( România) 

  

Perioada 1995-1990 

Calificarea/diploma obţinută Finante Banci 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ASE 
Bucuresti( România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1  Utilizator C1  Utilizator C1  Utilizator C1  Utilizator C1  Utilizator 



  
 

experimentat  experimentat  experimentat  experimentat  experimentat  

Franceză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa, 

- capacitatea de adaptare la medii multiculturale, 

-o buna capacitate de comunicare, obtinuta ca urmare a experientei de director de vanzari. 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - leadership (conducator ) - resposabilul unei echipe compuse din 100 oameni 

- spirit organizatoric experienta in logistica 

- experienta buna a manegementului de proiect sau al echipei 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - o buna cunoastere a proceselor de control al calitatii 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office( Word, Excel, PowerPoint) 

-cunostinte elementare de grafica(PhotoShop,Adobe) 
  

Competente si aptitudini artistice - muzica,scrisul 
  

Permis de conducere B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

