
 

 

    

 

 

       

  
 

  

 

Curriculum 

vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Daniela Isabela Scarlat 

Adresă(e) Craiova, Romania 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 20  martie 1978, Craiova 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 9 ani de experienţă în învăţământul superior, 3 ani experienţa ca şi practician in  Birou 
Notarial, 7 ani de experienţa în sistemul bancar 

  

Perioada 2002-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar Doctor la Catedra de Drept Privat, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Administrative “Nicolae Titulescu”,  Universitatea din Craiova,  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi didactice şi de cercetare  

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative “Nicolae Titulescu”,    

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie & Cercetare 

Perioada 2007-prezent 



 

 

Funcţia sau postul ocupat Director al Volksbank Romania SA, Sucursala Craiova 2 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi financiar-bancare 

 Atragere de clienti 

 Consilierea clientilor VOLKSBANK 

 Analiza bonitate client 

 Aprobare dosare de credit 

 Intocmirea contractelor de credit, contractelor de gaj etc 

 

Numele şi adresa angajatorului Volksbank Romania SA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Administrator Cont al Volksbank Romania SA, Sucursala Craiova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi de analiza dosar credit 

 Redactare contracte de credit, contracte de gaj, contracte de cesiune 

 Consiliere clienti 

 

Numele şi adresa angajatorului Volksbank Romania SA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar 

Perioada Aprilie 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Ofiter Cont al Volksbank Romania SA, Sucursala Craiova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Procesare documente de plata (ordine de plata în lei şi valuta, Cecuri şi bilete la ordin) 

 Procesare schimburi valutare 

 Constituire depozite pentru persoane fizice şi juridice 

 Prezentarea instrumentelor de economisire ale bancii 

 Consiliere clienti 

 Deschideri de cont persoane fizice şi juridice 

 Atragere de clienti 

 Deschidere de conturi de card pentru persoane fizice şi juridice; 

 Deschidere de conturi de capital social pentru persoane juridice; 

 

Numele şi adresa angajatorului Volksbank Romania SA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar 

Perioada 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Clientela  la ProcreditBank SA, Sucursala Craiova  



 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Procesare documente de plata (ordine de plata în lei şi valuta, Cecuri şi bilete la ordin) 

 Procesare schimburi valutare 

 Constituire depozite pentru persoane fizice şi juridice 

 Prezentarea instrumentelor de economisire ale bancii 

 Consiliere clienti 

 Deschideri de cont persoane fizice şi juridice 

 Atragere de clienti 

 Deschidere de conturi de card pentru persoane fizice şi juridice; 

 Deschidere de conturi de capital social pentru persoane juridice; 

 

Numele şi adresa angajatorului ProcreditBank  Romania SA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar 

Perioada August 2001 – August 2004 

Funcţia sau postul ocupat Jurist Colaborator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati specifice: redactare contracte , dezbatere taxe de succesiune şi redactare 
cerificate d e moştenitor,  

 Consultanta juridică 

  Redactare contracte de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie, întreţinere, inchiriere, 
de ipoteca. 

 Redactare procuri generale şi speciale, declaratii 

 Dezbatere succesiuni şi intocmirea certificatelor de moştenitor 

 Colaborare cu Cartea Funciara Craiova pentru intabularea contractelor de transfer de 
proprietate, a contractelor de garanţie 
reala imobiliara şi eliberarea 
Extraselor de Carte Funciara 

 mentinerea şi dezvoltarea relatiilor cu clientii Biroului Notarial 

 mentinere legaturi cu bancile colaboratoare. 
  

Numele şi adresa angajatorului Birou Notarial 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

activitate notariala 

Educaţie şi formare  

Perioada 2002-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept  Nicolae Titulescu,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor in drept  

Perioada 1997-2001 



 

 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova , Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”, Licentiat a  Universitatii 
din Craiova, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sectia Matematica Fizica, profil bilingv (engleza) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceut Teoretic”Carol” (fost Nicolae Balcescu) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- Atestat de limba engleza - (1993-1997)  
 - Curs de vanzari - (2004) Procredit Bank Bucureşti 
 - Curs de negociere şi vanzari - (2005) Volksbank Romania SA Bucureşti 
 - Tehnici de vânzare (2010), Volksbank Romania SA, Craiova 
 - Curs pentru pregătirea personalului didactic în cadrul Universităţii din 
Craiova - iunie 2001 - Modulul de pregătire psihopedagogică şi metodică 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
 

C2 Utilizator 
experimentat  

 
 

C2 Utilizator 

experimentat   
C2 Utilizator 

experimentat   
C2 Utilizator 

experimentat   
C2 Utilizator 

experimentat  

Limba franceză  
 

B2 Utilizator 
independent 

 
B2 Utilizator 
independent 

 
B2 Utilizator 
independent 

 
B2 Utilizator 
independent 

 
B2 Utilizator 
independent 

Limba spaniola  
 

A2 Utilizator 
Elementar 

 
A2 Utilizator 
Elementar 

 
A2 Utilizator 
Elementar 

 
A2 Utilizator 
Elementar 

 
A2 Utilizator 
Elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă  (participare la proiecte de cercetare şi de 
instruire implementate în organizaţii şi mediul universitar) 
Abilităţi de comunicare şi relaţionare, capacitate empatică cultivată prin profesia de cadru 
didactic 
Activitate didactică interactivă  
 



 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în organizarea de  cursuri de formare, prezentări. 

Competenţe şi aptitudini tehnice -  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Atestat de operator calculator - (2001) Institutul de Tehnica de Calcul 

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 

Alte competenţe şi aptitudini - 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1996 

  

Informaţii suplimentare     Institutul Bancar Roman - Bucureşti ( 2004 - 2005 ) / Modulul - 
Management şi Marketing Bancar 

    Institutul Bancar Roman - Bucureşti ( 2005 - 2006 ) / Modulul - Analiza 
Financiara şi Risc în Creditare 

    Institutul Bancar Roman - Bucureşti (2006 ) / Modulul – Creditul 
Imobiliar- Ipotecar 

    Institutul Bancar Roman - Bucureşti ( 2007 ) / Modulul – Standarde 
Internaţionale de Raportare Financiara – Standarde Internaţionale de 
Contabilitate 

 

 
 
 
 
Lucrări stiintifice: 
“Mijloace paşnice de soluţionare a diferendelor internaţionale” – lucrare de 
diplomă; 
“The political and economic relations of England with the three Romaniaan 
Principalities between the XVIth  centuries and the XVIIIth  centuries” – lucrare de 
atestat; 
 "Scurte consideraţii cu privire la valenţele juridice ale   timpului", articol publicât 
în "Revista de Ştiinţe juridice", nr. 26/2002 a Facultăţii de Drept "Nicolae 

Titulescu", Universitatea din Craiova; 
 "Câteva consideraţii privind justul titlu şi buna-credinţă în materia uzucapiunii 
prescurtate" (colaborare), publicât în" Revista de Ştiinţe juridice " nr. 26/2002, a 
Facultăţii de Drept "Nicolae Titulescu", Universitatea din  Craiova; 
 "Efectul creator al posesiei în regimul de carte funciară", în Revista de Ştiinţe 
juridice nr.29/2004 a Facultăţii de Drept "Nicolae Titulescu", Universitatea din 
Craiova; 
 6.„Consecinţele juridice ale curgerii timpului în materia Dreptului Penal” în Revista 
de Ştiinţe juridice nr.29/2004 a Facultăţii de Drept "Nicolae Titulescu", 
Universitatea din Craiova 
 

 

Data,       Semnatura, 
30.09.2011 


