Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MIHAELA DIACONU
Str. Primăverii 2, nr. 26, Geamăna, com Bradu , Jud Argeş, România
mihaela.diaconu@upit.ro
Sexul F | Data naşterii 26.01.1966, Câmpulung Muscel, jud Argeş | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Februarie 2016 - prezent

Președinte al Senatului Universității din Pitești
Universitatea din Piteşti
▪ Coordonare activitate Senat universitar; Coordonare ședințe de Senat; Reprezentare în relațiile cu
puterea executivă, cu organisme similare, cu mass-media; Coordonare comisii
Învățământ superior

August-decembrie 2015

Expert dezvoltare competențe proiect
ASOCIAŢIA STUDENŢEASCĂ INGMED
▪ Cetăţenie activă prin voluntariat pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii", proiect finanţat prin
granturile SEE 2009-2014, în cadrul fondului ONG România, valoare 34460 euro
Implementare proiecte

iulie-decembrie 2015

Manager de proiect
Universitatea din Pitești
▪ POSDRU 108/2.1/G/156341”Practica-primul pas in carieră!” -valoare contract de finantare
1.476.190,50 Ron
Implementare proiecte

2011-2013

Manager de proiect
Universitatea din Pitești
▪ POSDRU 109/2.1/G/81477 „Creşterea competitivităţii capitalului studenţilor viitori economişti în
scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă”, , valoare proiect 1.745.674,00 leicoordonare stagii practică, coordonare consiliere in cariera a studentilor, coordonare infiintare prima
intreprindere simulata din Universitatea din Pitesti IS StudecUPIT Acces4Cars SRL
Implementare proiecte

aprilie-noiembrie 2013

Expert implementare proiect
Ministerul Educației Naționale

▪ membru, responsabil Universitatea Piteşti,-”Managementul corelării sistemului de învăţământ cu
piaţa muncii,” POSDRU 86/1.2/S/52422,prestare de servicii de natura intelectuala pentru
implementarea proiectului
Implementare proiecte
2013 - prezent

Director Centrul de Cercetare, analiză şi modelare economică
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice
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▪ coordonare centru
Administrativ
2012-2013

Director Centrul de Cercetare Ştiinţifică Management si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice
▪ coordonare si acreditare interna centru, Certificat nr 03.28.01.2013
Administrativ

iunie 2012 - mai 2015

Director Centrul pentru Consiliere şi Orientare Profesională, Monitorizarea Inserţiei
pe Piaţa Muncii
Universitatea din Pitești
▪ coordonare centru
Administrativ

2012-2013

Consilier vocațional
SC PROFILE INTERNATIONALE Brasov

▪ responsabil Universitatea Piteşti- ”VIA - Vocație, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către
succesul profesional” POSDRU/90/2.1/S/63742, , consilier vocational conform Clasificarii ocupatiilor
din Romania cod COR 242315
Implementare proiect
2011

Formator programul Lucrător comercial
Centrul de pregatire interrurala; Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

▪ membru POSDRU/13/5.2/S/11, formator programul Lucrător comercial, Dezvoltarea pietei muncii
prin promovarea ocupatiilor neagricole in mediu rural
Implementare proiect
25 iulie 2011 –
30 septembrie 2011

Director interimar departament Contabilitate
Universitatea Pitesti, Facultatea de Stiinte Economice

▪ coordonare activitate didactică, administrativă; asigurarea relației cu celelalte structuri administrative
Invățământ superior, Administrativ

1 aprilie 2009 -24 iulie 2011

Șef catedra Economie şi Administrarea Afacerilor
Universitatea Pitesti, Facultatea de Stiinte Economice

▪ coordonare activitate didactică, administrativă; asigurarea relației cu celelalte structuri administrative
Invățământ superior, Administrativ
6-12 octombrie 2010

Stagiu de predare marketing
Licence Professionnelle Management Entreprenoriat dans l`Espace Europeen, IUT Louis Pasteur de
Schiltigheim, Strasbourg, Franţa
▪ Predare curs Marketing
Învățământ superior

Februarie 2009 - prezent

Profesor universitar
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice
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Activitate de predare şi seminarii la disciplinele: Administrarea întreprinderii de comerţ,
turism, servicii, Tehnici şi instrumente de diagnosticare şi evaluare a afacerii, Marketingul
serviciilor, Marketing turistic, Strategii şi politici comerciale în turism şi servicii de
ospitalitate, Managementul calităţii in afaceri
Coordonare ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie; Îndrumare activităţi cercetare ştiinţifică.
Învățământ superior
2008 - februarie 2009

Șef de catedra Management-Marketing-Relaţii Economice Internaţionale
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice

coordonare activitate didactică, administrativă; asigurarea relației cu celelalte structuri administrative
Învățământ superior, ADMINISTRATIV
27 octombrie 200818 decembrie 2008

Lector curs „Administrator pensiune turistica”
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești

▪ „Tânărul şomer de astăzi, viitorul specialist manager de mâine”-proiect finanţat prin linia de buget
PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.303;nr contract. 41/30-11-2007, valoare contract 42.606 EURO,
beneficiar Guvernul României, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Implementare proiect

Octombrie 2007Februarie 2009

Profesor universitar
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice
Activitate de predare şi seminarii la disciplinele Management-Marketing în servicii, Turism
internaţional, Analiză economico-financiară ,
Coordonare ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie; Îndrumare activităţi cercetare ştiinţifică.
Învățământ superior

2007-februarie 2009

Director proiect
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești

▪ Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creşterii competitivităţii universităţilor
româneşti pe plan internaţional, PN II-parteneriate in domenii prioritare,direcţia de cercetare 9- Socio
economică şi umanistă, contract nr. .91058/14.09.2007, valoare proiect 1.552.947 lei
Implementare proiect
octombrie 2007-aprilie 2008

Coordonator colectiv
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești

▪ Strategia post aderare a municipiului Piteşti –contract cu Primăria Piteşti obţinut prin licitaţie,
perioada de derulare,contract nr 53840 din 01.10.2007, valoare contract 36.007 EURO
Implementare proiect
martie-aprilie 2007

Director proiect
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești

▪ “Modelarea structurii manageriale a S.C. Apă Canal 2000 S.A. în vederea îmbunătăţirii
performanţelor sale” –contract nr.1219/06.03.2007, perioada de derulare, beneficiar: Consiliul Local
al Primăriei Piteşti şi SC APĂ CANAL 2000 SA Piteşti, valoare 5000 Euro
Implementare proiect
2000 – 2004, 2004-2008

Decan Facultatea de Management-Marketing în Afaceri Economice
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice
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Activități de management universitar
Învățământ superior
Februarie 1999 –
Octombrie 2007

Conferențiar universitar
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice
Activitate de predare şi seminarii la disciplinele Management-Marketing în servicii, Turism
internaţional, Analiză economico-financiară ,
Coordonare ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie; Îndrumare activităţi cercetare ştiinţifică.
Învățământ superior

1996-2000

Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice

Coordonare activități de cercetare, colective de cercetare; Raportare activități cercetare științifică
Învățământ superior
septembrie 1995 - Februarie 1999

Lector universitar
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Facultatea de Management Marketing în Afaceri
Economice
Activitate de predare şi seminarii la disciplinele Management-Marketing în servicii, Turism
internaţional, Analiză economico-financiară ,
Coordonare ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie; Îndrumare activităţi cercetare ştiinţifică.
Învățământ superior

Septembrie 1991 - septembrie
1995

Institutor I şi profesor asociat
Şcoala generală nr 3 Ştefăneşti, Liceul Economic Maria Teiuleanu Piteşti
Activităţi didactice ciclul primar, profil invăţător
Activităţi didactice Marketing şi Merceologie
Învățământ

01 noiembrie 19881 noiembrie 1990

Economist
Întreprinderea de Autoturisme Dacia Piteşti

Activităţi de monitorizare contracte comerciale în Centrala de Autoturisme Piteşti

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
30 octombrie 201525 ianuarie 2016

Februarie - martie 2014

Curs de formare FLE
Centre de Reussite Universitaire ,Universitatea Piteşti

▪ curs de formare FLE pentru studenţi ”Mise Au Niveau Masters Francophone Sport, Tourisme, Loisir”

Manager de proiect
Certificat de absolvire seria J 00013566/2015
Asociaţia Oamenilor de Afaceri Argeş
▪ Managementul proiectelor / planificare activităţi, managementul integrat de proiect,gestiunea riscului,
comunicarea in cadrul proiectului, calitatea implementării proiectului
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1 - 2 iunie 2013

Auditor pentru sistemele management al calităţii
conforme cu SREN ISO 9001:2008
Universitatea din Piteşti, Mişcarea Română pentru Calitate,Centrul Regional de Formare Continuă

Auditor pentru sisteme de management al calităţii
Managementul calităţii, auditul calităţii pentru sistemele de management al calităţii conform SREN
ISO 9001:2008
12-13 septembrie 2011

Evaluator Extern în învățământul superior
ARACIS
Training Formare a Evaluatorilor Externi in domeniul invatamantului superior organizat de ARACIS in cadrul
proiectului finanţat din fonduri europene”Asigurarea calitătii in invatamantul superior din Romania in context
european.Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”,contrcat
POSDRU/2/1.2/S/1, cod proiect 3933

24 - 25 februarie 2011

Autorat ştiinţific
Universitatea din Piteşti /Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
▪ Diplomă pentru participarea la programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului
„Doctoratul în Şcoli de Excelenţă-Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii
prin publicare ştiinţifică. Diplomă nr. 21/25 februarie 2011

11 - 17 noiembrie 2010

Utilizator platformă E-Learning
Universitatea din Piteşti/Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, Universitatea din Piteşti,
S.C. Software Development Consulting
▪ Diplomă absolvire curs utilizare platforma e-learning

23 - 24 noiembrie 2010

Utilizator modul arhivare electronică
Universitatea din Piteşti/Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, Universitatea din Piteşti,
S.C. Software Development Consulting
▪ Diplomă absolvire curs utilizare modul de arhivare electronică

2008 - 2009

Manager în activitatea de turism;
Brevetul de turism nr.15477/06.08.2009
Ministerul Turismului

▪ Economia turismului, tehnica operaţiunilor de turism, marketing turistic,analiză economico-financiară
pentru turism,practica de specialitate, competenţe manageriale in domeniul administrării afacerilor in
turism
2007 - 2014

Expert evaluator de întreprinderi,
Certificat nr.4819/18.12.2007 şi membru titular ANEVAR
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, Bucureşti
▪ Evaluarea afacerilor,diagnosticarea şi evaluarea afacerilor, practică de specialitate sub indrumarea
unui expert evaluator membru titular ANEVAR

1996 - 1998

Diplomă de doctor în Economie
Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Bucureşti

Economie mondială, turism internaţional, management turistic,tehnici de comerţ exterior,
specializarea Management în relaţii comerciale şi financiar monetare internaţionale
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1984 - 1988

Diplomă de licenţă Economist specializarea Comerţ
Media de absolvire: 10
Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ
▪ Economie comercială, tehnici de comerţ exterior, analiză economico-financiară,marketing

1980 - 1984

Învăţător/Diplomă Bacalaureat, media 9,27
Liceul pedagogic Câmpulung Muscel
▪ Pedagogic-învăţător

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Franceză

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Participare la
conversaţie
Utilizator elementar

Engleză

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Ascultare

Citire

SCRIERE

Discurs oral
Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Utilizator elementar

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de profesor, manager de proiect
▪ capacitate de adaptare sporită și de lucru cu temene limită, dobândite prin experiența proprie de
decan, șef de catedră, manager de proiect
▪ comunicare instituțională cu partenerii
▪ spirit de echipă, abilitate dobândită ca urmare a participării la diverse proiecte

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Experienţă extinsă în managementul de proiect şi în gestiunea echipelor de proiect
▪ Inclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru
▪ Atenţie deosebită la detalii
▪ Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect
▪ Capacitate foarte bună de motivare a voluntarilor
▪ Aptitudinea de a coordona resurse umane şi materiale dovedită prin implementarea a multiple
proiecte și a peste 50 de persoane coordonate, precum şi în calitate de Decan și Șef de catedră
▪ Capacitatea de a proiecta şi organiza sesiuni de formare pentru tineri şi adulţi dovedita atât prin
experiența didactică, cât și prin proiectele de training al adulților în care am fost implicată în cadrul
proiectelor pe care le-am condus sau în care am avut calitatea de expert

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 7

Curriculum Vitae

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Scrieţi numele şi prenumele

-o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii
-o bună cunoaștere a mecanismului birocratic instituțional
-spirit organizatoric: am organizat simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale, olimpiada studenţilor
economişti ediţia a II-a,2006; Presedinte al Comisiei Centrale de organizare si evaluare a Concursului profesionaletapa natională, domeniile Comert şi Turism si Alimentatie publica,2007;vicepreşedinte al Comisiei de jurizare a
lucrărilor prezentate in Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea Administrarea Afacerilor, ediţia a
VIIa,2012
-coordonare proiecte de infiintare de noi specializări şi de acreditare a specializarilor in cadrul Facultăţii
de Management-Marketing în Afaceri Economice din Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti şi
Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Piteşti; membru in echipa de pregătire a dosarului de
acreditare instituţională a Universităţii din Piteşti,2012; Membru in comisii de evaluare a absolvenţilor
programe de studii Administrarea Afacerilor, ECTS; Marketing, program de master Administrarea
Afacerilor in Turism şi Servicii de Ospitalitate anii universitari 2010, 2011, 2012,2013

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent

▪ o bună stăpânire a programelor de birou ( Microsoft Office, Internet Explorer, Power Point)
▪ O bună stăpanire a utilizării internetului, a motoarelor de căutare, reţelelor sociale și a altor
resurse web
Alte competenţe
Permis de conducere
PUBLICATII
PROIECTE

AFILIERI

▪ Dans popular
Posesor permis de conducere auto categoria B din anul 1998

15 cărţi publicate in edituri de prestigiu recunoscute CNCSIS
4 contracte in calitate de director,6 contracte in calitate de membru
58 articole ştiinţifice in reviste de specialitate
44 comunicări ştiinţifice la conferinţe internaţional şi naţionale
--Membru in colective de redactie reviste de specialitate:- European Journal of Interdisciplinary
Studies-www.ejist.ro, Scientific Bulletin - Economic Sciences- economic.upit.ro/buletin
-Membru al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 2007- 2014
-Membru al Asociatiei Române de Marketing-2003-2009
-Expert ARACIS domeniul Administrarea Afacerilor până în 2014
-Membru SRS, SSMAR
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