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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TARAU DANIELA 

Adresă(e)   Loc.1 Decembrie,sos.Giurgiului,nr.200,jud.Ilfov 

Telefon(oane)   0730276133 
 

 

Fax(uri)  0318.162.226 

E-mail(uri) daniela.tarau@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 22.02.1972 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Post cu specialitate juridică 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada   2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent manager  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat 
   preluarea si directionarea apelurilor telefonice 
   primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate 
   preluarea, inregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, 

indosariere si arhivarea corespondentei si a mesajelor primite din partea 
partenerilor, clientilor si a celorlalti angajati; 

   redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii 
zilnice; 

   asigurarea transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail; 
   actualizarea bazei de date documente; 
  rezervari hotel parteneri externi, etc. 
   elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de 

management 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 
SC JIMCOM IMPEX SRL  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Prestari servicii pentru populatie 

 
 
 
 

  

Perioada   2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat    Asistent manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

 
 idem 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC MULTI PRODUCTION SRL 
Com.1 Decembrie,Sos Giurgiului,jud.Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Productie bauturi racoritoare 

  

Perioada  2011- PREZENT 

Funcţia sau postul ocupat Administrator si asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

 Administrarea societatii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC POWER STILL PRO SRL 
Str.Despot-voda,nr.9,sector 2 ,Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Productie publicitara ,advertising 
 
2016 –  
AidROM –CONSILIER JURIDIC  
Proiect: „Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – 
o provocare comună” 

 

  

 

Educaţie şi formare 
 

 

                                            
 

 

 

                            Perioada  2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in drept 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

   



 3 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Spiru Haret” 
Facultatea de Drept si Administratie Publica 

  

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de Master 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stiinte Penale 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti 
 
 
 
2014-2015 
Masterand „ PROGRAMUL COMPACT de formare psihopedagogică” 
Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti (master didactic) 
 
 
2013-2016 
 
Doctorand (bursier in cadrul Proiectului „Reţea transnaţională de 
management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în 
domeniile “ştiinţe militare”, “securitate şi informaţii” şi “ordine publică şi 
siguranţă naţională” - Program de formare continuă a cercetătorilor de elită 
– “SmartSPODAS” 
Domeniul: Ordine publica si Siguranta Nationala 
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti 

  

 -curs contabilitate/contabilitate financiara anul 2010 
-curs comunicare-Academia Britanica de Studii –Bursa EBC (European 
Bussines Comunications)- anul 2010 
- Manager proiect (2014) 
- Expert accesare fonduri structural si de coeziune europene (2014) 
- Formator (2014) 

 

 

  

Limba maternă  Româna 

Alte limbi   

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*) Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune  Exprimare   

Limba Franceză B
1 

Utilizato
r 
indepen
dent 

C1 Utilizato
r 
experim
entat 

B1 Utilizato
r 
indepen
dent 

B1 Utilizato
r 
indepen
dent 

B1 Utilizato
r 
indepen
dent 
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 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 

  capacitate de evaluare, analiză şi sinteză; 
 spirit de observaţie;   
 prestanţă; 
 tact şi discernământ; 
 iniţiativă; 
 spontaneitate; 
 responsabilitate şi integritate morală; 
 obiectivitate si exigenţă; 
 energie; 
 perseverenţă; 
 loialitate pentru instituţie; 
 deschidere către nou; 
 cultură generală; 
 rezistenţă la efort fizic şi intelectual, la stres, la situaţii complexe şi des

schimbătoare;     
 spirit critic; 
 comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe); 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 
 aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, 

coordonare şi control; 
 deschidere pentru lucrul în echipă; 
 bun negociator; 
 operativitate în luarea deciziilor; 
 abilităţi de comunicare socială şi managerială; 
 receptivitate; 
 sociabilitate. 

Trăsături psihice şi de 
personalitate  

 

 inteligenţă; 
 flexibilitate a gândirii; 
 stabilitate comportamentală; 
 echilibru emotiv; 
 gândire analitică, conceptuală şi de sinteză. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
- utilizator  de  nivel ridicat calculator 

  

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B  
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Lucrari: 
 
1.Coautor -Consideratii privind conceptul de violenta domestica –Revista Pro-PatriaLex,Editura Universul 
Juridic,Bucuresti 2013 
2. 2015 AMNESTY OR PARDON – OBJECTIVE NECESSITY IN ROMANIA-COMMUNICATION, CONTEXT, 
INTERDISCIPLINARITY, Studies and Articles Volume III , ”Petru Maior” University Press 2014 
3. Comportamentul criminal in cazul terorismului de sorginte extremist islamica. Revista de investigare a criminalitatii 
vol.VIII 2015 
4. Criminal Law’s Principle of Humanism in Romania at the Beginning of 21st Century  , Transdiciplinarity and 
Communicative Action, An III, Nr. 1, 2014,  LUMEN International Scientific Conference 2014 
5. EFECTELE GLOBALIZĂRII ȘI INCIDENȚA TERORISMULUI– Studii de Securitate Publica vol.2.2015 
6. CONSIDERATII CU PRIVIRE LA CRITERIILE DE EVALUARE A PREJUDICIULUI MORAL SUFERIT DE VICTIMA ERORII 
JUDICIARE IN PROCESELE PENALE- Conferinta Cercetari doctorale in domeniul justitie si afaceri interne, Academia de 
Politie, 2015 
 
 
 
Monografie in curs de publicare, coautor -Agresivitatea – forma de manisfestare a personalitatii condamnatului –Editura 
Pro Universitaria 2013; ISBN 978-606-647-443-6. 
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