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Informaţii personale  
Nume / Prenume SOLOMON DANIELA CRISTINA 

Adresă(e) Bacău, Jud. Bacău, România  

Telefon(oane)  Mobil:  

E-mail(uri) solomon_daniela@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 01 aprilie 1977, Bacău 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

învăţământ universitar 

  

Experienţa profesională  

Perioada februarie 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector  universitar în cadrul Catedrei de Contabilitate - Finanţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activităţi de cursuri şi seminarii la disciplinele: ”Analiză economico-
financiară I” şi ”Analiză economico-financiară II” (licenţă CIG); activităţi 
de seminarii la disciplinele: ”Analiză economico financiară aprofundată”, 
”Diagnostic şi strategie” (master CAIG). 

- activităţi de evaluare, activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică, activităţi 
de cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 
Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ universitar, cercetare 

  

Perioada februarie 2004 - februarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat asistent  universitar în cadrul Catedrei de Contabilitate şi Finanţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activităţi de seminarii la disciplinele: ”Analiză economico-financiară I” şi 
”Analiză economico-financiară II”, ”Evaluarea întreprinderii”, 
„Diagnostic global strategic”.  

- activităţi de evaluare, pregătire ştiinţifică şi metodică, activităţi de cercetare 
ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ universitar, cercetare. 
  

Perioada octombrie 2001- februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar în cadrul Catedrei de Contabilitate şi Finanţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activităţi de seminarii la disciplinele: : ”Analiză economico-financiară I” şi 
”Analiză economico-financiară II”, „Contabilitate aprofundată I”; 
-  activităţi de evaluare, pregătire ştiinţifică şi metodică, activităţi de cercetare 

ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ universitar, cercetare 

  

Perioada octombrie 2001- februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat învăţător  

Activităţi principale - activităţi de evaluare, activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII   Săuceşti, Bacău. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar. 

  

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 2006 – 2010  

Calificarea / diploma obţinută Titlul ştiinţific de Doctor în Ştiinţe Economice, domeniul Contabilitate 
(confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 4542 din 28 iulie 2010) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dimensiuni actuale în cercetarea contabilă, Metodologia cercetării ştiinţifice, 
Elemente de epistemologie economică, Noua economie şi societatea 
cunoaşterii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi , Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în în Ştiinţe Economice, domeniul Contabilitate. 

  

Perioada octombrie 2004 – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master „Management financiar-contabil” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diagnostic financiar, Managementul afacerilor, Audit financiar-contabil, Strategii 
manageriale, Contabilitate managerială, Pieţe financiare, Sisteme informatice 
inteligente. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „G. Bacovia”, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

master 

  

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(DPPD) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline psihopedagogice, competenţe didactice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare 

 

Perioada 1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diplomă de Licenţă profilul Economic, specializarea -
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză economico-financiară, Evaluarea întreprinderii, Contabilitate 
financiară, Contabilitate de gestiune, Control financiar, Audit şi expertiză 
contabilă, Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, , ş.a. 

 Competenţe de specialitate (necesare exercitării funcţiilor de: economist 
contabil în societăţi comerciale, bancare şi instituţii publice; profesor de 
contabilitate şi informatică economică în învăţământul mediu şi superior; 
analist programator). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

licenţă 
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Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Învăţător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline psihopedagogice  
Competenţe didactice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Şcoala Normală ”Ştefan cel Mare”, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă de Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral       Exprimare     scrisă 

Limba engleză    B2     B2  B1  B1  B1 

Limba franceză   B1  B1     A2      A2  A2 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi empatice,  adaptabilitate,  abilităţi  de   lucru  în  echipă,  abilitatea de  a  
lucra   împreună   cu  alte   persoane,  deprinderi  de   comunicare  şi  
interrelaţionare, fiind: 
- membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice din 

martie 2008 - prezent; 
- membru în Biroul Catedrei de Contabilitate – Finanţe din octombrie 2010; 
- membru în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii (CEAC) la nivelul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, din 2008 - prezent; 
- membru în Biroul Catedrei de Contabilitate – Finanţe din octombrie 2010; 
- membru în Consiliului Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, 2007 – prezent; 
- membru în Consiliului Departamentului de Consiliere Profesională,  2006 –

prezent 
- coordonator Practică pedagogică, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2006 –

prezent. 
- membru în Comisia de licenţă – Modul I, DPPD, 2009, 2010; 
- membru în comisia de promovare a cadrelor didactice în învăţământul 

preuniversitar - definitivat, specializarea Contabilitate, august 2010. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

� bună capacitate de operare cu sistemele:  Windows Vista, Windows XP; 
� abilităţi în utilizarea:  Microsoft Office, Internet şi Intranet;  
� programul de contabilitate CIEL. 

Permis de conducere categoria B 
 

 


