
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume DUICĂ MIRCEA CONSTANTIN 

Adresă(e) Str. Dr. Leo Plângă, nr.11,Târgovişte, Jud. Dâmboviţa 

Telefon(oane) 0245-213920 Mobil: 0728007280 

Fax(uri) 0245-216792 

E-mail(uri) mircea_duica@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 29 iunie  1974 

Sex masculin 
  

Locul de muncă / Instituția Conf. univ. dr. la Departamentul Managemenr-Marketing / Facultatea de Științe 

Economice / Universitatea Valahia din Târgoviște 

Experienţa profesională  

Perioada  1.decembrie 2016- prezent  2. februarie 2016 – noiembrie 2016  3 .2012 – noiembrie 
2016. 4. 2005 – 2012 5. 2009 – prezent  6. 2004 – 2009  7. 2001 - 2004    8. 1998 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat 1.Decan FSE 2.Vice-președinte al Senatului UVT 3. Președinte al Comisiei de 
Asigurare a Calității din  Senatul Universitar  4. Director cu Asigurarea Calităţii  5. 
Conferenţiar universitar doctor  6. Lector universitar doctor  7. Asistent universitar  8. 
Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Valahia” din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 
Dâmboviţa, România Tel. +40-0245-206101  Fax. +40-0245-217692 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică 

Perioada septembrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat - ERASMUS + 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului IUT Saint Naizaire - France 

Perioada iunie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat- ERASMUS + 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Komotini - Grecia 

Perioada mai 2017 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat- ERASMUS + 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Castilla la Mancha - Spania 

Perioada mai 2014,iunie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat- ERASMUS  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Czestochowa - Polonia 



 

 
Perioada 

 
aprilie-mai 2009 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat- ERASMUS  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare şi cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universita degli Studi di Perugia - Italia 

Educaţie şi formare 
Perioada 

 
octombrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii în învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

Perioada noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor şi sustenabilitate 

Numele furnizorului de formare UEFISCDI 

                                             Perioada  octombrie-noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea sistemelor de management al calităţii(ISO 9001/2008 şi SR IWA 2 
/2009) 

Numele furnizorului de formare S.C. Edge Consult Ploieşti SRL 

Perioada septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager de proiect 

Numele furnizorului de formare Top Quality Management Bucureşti. 

Perioada septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator 

Numele furnizorului de formare Top Quality Management Bucureşti. 

Perioada aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea proiectelor finanţate din fondurile structurale 

Numele furnizorului de formare Fundaţia pentru dezvoltarea societăţii civile 

Perioada iunie 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Trainer Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Project management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Europaische Prufungszentrale Xpert personal business skills Dortmund 
 

Perioada octombrie-noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de aditor intern 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditul intern al sistemelor de management al calităţii educaţiei. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SRAC SERVICE Bucureşti 

  



 

 
Perioada 

 
13-26 noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Atestat - în cadrul programului Leonardo da Vinci RO/2004/93017/EX – Management 
intercultural. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management intercultural 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  ICHEC – MIME Bruxelles  

Perioada 1998-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi  

Perioada 2004 -2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management Bancar şi Asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Valahia”  din Târgovişte  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Executive Master of Business Administration - la Conservatoire National des Arts et 
Métiers- Paris. 
Diplomă de Studii Academice Post-Universitare - la Academia de Studii Economice 
Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Développement Economique des Entreprises  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

INDE Bucureşti  

                                            Perioada Mai - iunie 2000 - Bursă Tempus 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Participări la cursurile :„La gestion des projets”,„Les ètats financiers”, „Le tableaux de 
bord financiers” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

La Chambre du Commerce et d’Industrie – Bruxelles. 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modul pedagogic . 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Valahia”  din Târgovişte 

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management industrial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ASE Bucureşti 
Universitatea „Valahia”  din Târgovişte  

Perioada 1988-1992  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electromecanic-auto 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul „Grigore Alexandrescu” din Târgovişte; 



 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Franceză B1  B1  B1  B1  B2  

Engleză  B1  B1  B2  B2  B2  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Activitate de cercetare ştiinţifică    Autor şi/sau coautor a 12 manuale, studii şi cărţi de management şi a 67 de articole de 
specialitate. 

Director de proiect pentru două proiecte/ contracte cu finanțare națională, câștigate prin 
competiție.  
Membru  și formator în 15 proiecte de cercetare, proiecte cu mediul de afaceri și 
proiecte cu finanțare POS-DRU/POCU,  
Participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale: (Porto - Portugalia, Wroslav, 
Czestochowa - Polonia, Kaunas – Lituania, Bochum – Germania, Bălți, Chişinău –
Republica Moldova, Bucureşti, Sibiu, Constanţa, Piteşti, Oradea, Târgu Jiu, Ploieşti,
Galaţi şi Târgovişte).  
Domenii de competență: Managementul proiectelor, Performanțe și riscuri în
management, Antreprenoriat, Management strategic, Managementul resurselor umane. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate decizională, responsabilitate, flexibilitate și spirit organizatoric, dovedite în 
managementul academic. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Desen tehnic 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Competenţe de utilizare a programelor: Word, Excel, Access, Project, Power Point, 
EndNote, şi SPSS. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Abilitatea de lucru în echipă, empatie, rezistență la efort, capacitate de analiză și 
sinteză Permis de conducere B+C+E 

Distincţii şi premii: 
Medalia Paul Bran, Brevet  nr.236, acordată de ASEM Chisinau, 2017. 
Diplomă de merit acordată cu ocazia aniversării a 20 ani de la înfiinţarea UVT, 2012. 
Medalie şi diplomă de onoare acordată cu ocazia aniversării a 15 ani de la înfiinţarea
UVT, 2007. 
Menţionat  în „Who's who in the World”,2013, 30th Edition. 
Premiul I  la „Simpozionul Internaţional al tinerilor Cercetători”,Chişinău, 2004. 
Premiul al II-lea  la „Simpozionul Internaţional al tinerilor Cercetători”,Chişinău, 2003
Premiul I  AFER pentru lucrarea „Strategii manageriale”, 2014. 

 

                                                                                           
 
  
 
Data:     10.02.2020                                                                                                                 Semnătura 
    


