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INFORMAŢII PERSONALE    Daniel Coman 
 

  

 

     

 

 

 

Sexul Masculin| Data naşterii 23/03/1970 | Naţionalitatea Română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
 

 

  

Perioada 
                         Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Activitati si responsabilitati 
Tipul sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
                         Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Activitati si responsabilitati 
Tipul sau sectorul de activitate 

 
 
 

Perioada 
                         Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Activitati si responsabilitati 
Tipul sau sectorul de activitate 

 
 
 

Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Activitati si responsabilitati 

Tipul sau sectorul de activitate 

01.12.2021-prezent 
 
Director General Adjunct 
ARO PALACE S.A. BRASOV 
Conducere executiva ARO PALACE S.A. BRASOV 
Turism 
 
 
18.06.2021-01.12.2021 
 
Director General 
ARO PALACE S.A.BRASOV 
Conducerea executiva ARO PALACE S.A.BRASOV 
Turism 
 
 
 
01.05.2021-18.06.2021 
Ofițer de conformitate(birou control management și financiar) 
 

 ARO PALACE S.A. 
Control intern managerial și control financiar 
Turism 
 
 
 
01.02.2019  - 01.05.2021 

 Auditor public extern 
 Piața George Enescu 3, Brașov 500031,: www.curteadeconturi.ro 
 Audit public extern 
 Curtea de Conturi 

Perioada 
                           Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Activitati si responsabilitati 

Tipul sau sectorul de activitate 

22.11.2016-15.11.2018 
Director adjunct economico administrativ 
Penitenciarul Codlea, strada Gării, nr.12, Codlea, www.anp.gov.ro 
Coordonarea Directiei economico administrative 
Ordine publică și siguranță națională 

Perioada 
                           Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Activitati si responsabilitati 

Tipul sau sectorul de activitate 

01.01.2009-21.11.2016 
Contabil șef 
Penitenciarul Codlea, strada Gării, nr.12, Codlea, www.anp.gov.ro 
Coordonarea serviciului financiar contabil 
Ordine publică și siguranță națională 

http://www.curteadeconturi.ro/
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Activitati si responsabilitati 

Tipul sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Activitati si responsabilitati 
Tipul sau sectorul de activitate 

 
 

  Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

  Activitati si responsabilitati 
  Tipul sau sectorul de activitate 

 

 31.12.2006-31.12.2008 
 Director adjunct economico administrativ 
 Penitenciarul Codlea, Strada Gării , nr.12, Codlea, www.anp.gov.ro 
 Coordonarea Direcției economico- administrative 
 Ordine publică și siguranță națională 
 
  
15.10.2003-30.12.2006 
 Contabil șef 
 Penitenciarul Codlea, Strada Gării, nr.12, Codlea, www.anp.gov.ro 
 Coordonarea serviciului financiar contabil 
 Ordine publică și siguranță națională 
 
 
  01.03.2000-15.10.2003 
  Contabil șef 
 Departamentul Regional. pentru Managementul Resurselor de Apărare, www.dresmara.ro,Mihai 
Viteazul nr.160. 
 Coordonarea serviciului financiar contabil 
Ordine publică și siguranță națională 

  Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
  Activitati si responsabilitati 

  Tipul sau sectorul de activitate 

 31.07.1992-01.03.2000 
 Contabil șef 
 U.M.01545 Apața 
 Coordonarea serviciului financiar contabil 
 Ordine publică și siguranță națională 

 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

                             Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

                               Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
2015 
Certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi 
Cunoștințe în domeniul Sistemului European de Conturi 
 
Ministerul Finanţelor Publice-Şcoala de Finanţe Pubice şi Vamă 
 
 
06.09.2012-15.09.2012 
Certificat de absolvire Auditor intern în sectorul public 
Auditor intern în sectorul public 
 
 
S.C. TINI SMART IDEAS S.R.L. 
 
 

22.02-25.02. 2007 
 Certificat de absolvire Expert în achiziţii publice 
 Achiziţii publice 
   
 S.C.Standard Consulting S.R.L.. 

 
 
 
 

l 
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Perioada 2005-2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master – Dimensiunea europeană a managementului organizației 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management european, Managementul schimbării organizaționale în context internațional, 
Drept comunitar, Risc în managementul afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de management, Universitatea Spiru Haret București 

  
 

Perioada 1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență – Managementul firmei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Eficiența economică a investițiilor, Managementul resurselor umane, Managementul 
afacerilor, Management în servicii, Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de științe economice, Universitatea Transilvania Brașov 

  
  

Perioada 1989-1992 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diplomă de licență 
Finanțe,contabilitate, control financiar, asigurare financiară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Militar de Intendență și Finanțe Gheorghe Lazăr Sibiu 

  
 

Perioada 1984-1988 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba și literatura română, Matematică, Fizică, Proba practică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul militar Ștefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc 
 
 

  
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 
 

Competențe de comunicare : Capacitate de argumentare și convingere, participând la dezbateri publice pe diferite teme de interes, 
organizate de diverse instituţii 
  
 
  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză A2 A2  A2 A2 A2  
  

Franceză A2 A2 A2 A2 A2 
  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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                    INFORMAΤII SUPLIMENTARE  
  

 
 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
 
 

 
 
 

Competențe dobândite la     
locul de muncă 

2014-2015 
Manager financiar în cadrul proiectelor  POSDRU 141062 Parteneriat pentru Reintegrare și Incluziune 
Socială a Oamenilor în Nevoie(PRISON) şi POSDRU 139732"Centru de incluziune sociala. O noua 
șansa in ocupare pentru grupurile vulnerabile"  
 Leadership (Coordonarea activitatii unei echipe de 50 persoane din cadrul Direcției Economico 
Administrative) 
  
 Planificare și implementarea resurselor financiare, organizarea activității logistice și producției 
bugetare, situații financiar contabile ale instituțiilor publice, implementarea sistemului de control intern 
managerial, proceduri financiar contabile, salarizare și achiziții publice.. 
  . 
 

      Competenţă digitală 
 
 

   Alte competențe 

Competent la utilizarea Microsoft Office 2013, incluzând Word, PowerPoint, Excel pentru 
prezentări, raporturi și eseuri.  

Abilități pentru lucrul în echipă, comunicare, negociere, intuiție, stapânire de sine în situații de  
criză, abilități de rezolvare operativă a problemelor , atenție la detalii 
 

  

                  Permis de conducere  Categoria B. 

      Conferinţe 
 

 
: Control intern managerial în cadrul instituțiilor publice.   

  


