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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băndoi Anca 

Locurile de muncă actuale   Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea 
Afacerilor 

 SC ELPIS SRL, Craiova (administrator) 

Adrese   Str. A.I. Cuza, nr. 13, sala 349,  Craiova, Dolj, cod 200585  

(L-V: intre 8.00-16.00) 

Telefon Mobil: 0745525229   

E-mail(uri) anca.bandoi@incesa.ro  , anca.bandoi01@yahoo.com  

Naţionalitate română 

Data naşterii 17.06.1972 

Experienţa profesională 
activitatea didactica 

 

Perioada 2005-... 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Titular la disciplina  Preţuri şi concurenţă;  

 Alte cursuri şi seminarii in portofoliul de discipline:  
- La programele de licenta : Gestiune imobiliara, Piete de capital, Politici şi 

proceduri de preţuri internaţionale, Teorii şi politici monetare 
- La programele de master: Concurenţă şi modelarea preţurilor,  Simularea 

deciziilor financiare, Relaţii publice şi comunicare, Managementul veniturilor, 
Strategii de optimizare a preturilor, Standarde internaționae de evaluare. 

 Coordonare lucrari de licență și disertație 

 Activitate de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi la disciplinele: 
Preţuri şi concurenţă – cursuri şi seminarii la specializarea Informatică Economică 
şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
Pieţe de capital – cursuri şi seminarii la specializarea Gestiunea Financiar-bancară 
(colegiu economic) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1999-2002 

mailto:anca.bandoi@incesa.ro
mailto:anca.bandoi01@yahoo.com
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Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi la disciplina 
Preţuri şi tarife - seminarii la majoritatea specializărilor facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1995-1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi la disciplina 
Preţuri şi tarife - seminarii la majoritatea specializărilor facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Experienţa profesională in 
activitatea de evaluare 

 

Perioada 2012- ... 

Funcţia sau postul ocupat Membru ANEVAR, specializarea Evaluarea Proprietatilor Imobiliare EPI, jud. 
DOLJ,  nr. leg. 10509 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate de evaluare a proprietăților imobiliare, inclusiv pentru impozitare, 
conform standardului GEV 500; 

 Evaluare și coordonare a activitatilor de evaluare a colaboratorilor, în cadrul 
contractelor de evaluare angajate cu institutii publice din regiune și agenti 
economici; 

 Participare la programul de pregătire continua al ANEVAR; 
 Participate la conferințele cu tematică de evaluare organizate de ANEVAR. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Portofoliul de activități cuprinde rapoarte de evaluare  pentru: 
- Instituții ale statului (primării) : evaluari pentru înregistrarea în situațiile 

financiare, evaluări de imobile sechestrate; 

- Persoane juridice: evaluari pentru înregistrarea în situațiile financiare, evaluări 
pentru analiza financiară, patrimonială, evaluări pentru tranzacționare, evaluări 
pentru impozitare; 

- Persoane fizice: evaluări pentru impozitarea cladirilor cu destinație 
nerezidențială 

Experienţa in activitatea 
de management academic 

 

Perioada 2012- ... 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului Calitatii în cadrul Departamentului de Managementul 
Calității al Universitatii din Craiova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activități de management al sistemului de evaluare și asigurare a 
calității educației si cercetarii la Universitatea din Craiova 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluarea și asigurarea  calității 

Perioada 2012-2016 
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Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil cu managementul calitatii, cercetarea științifică,  
solutionarea problemelor studentesti 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de evaluare și asigurare a calității educației si cercetarii 
la nivelul FEAA, monitorizarea și gestionarea activității de cercetare a FEAA, 
soluționarea problemelor studenților, consilierea studenților privind orientarea in 
cariera. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurarea calității la nivel FEAA 
Managementul activității de cercetare la nivel FEAA 
Coordonare activități studențești la nivel FEAA 

Perioada 2012 (09.02-25.04) 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil cu programele de ID-IFR ale FEAA  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea desfășurării în bune condiții a activității programelor ID-IFR 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ID-IFR 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Economie şi Asministrarea Afacerilor 
Craiova in perioada 08.02.2008-15.02.2012 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Gestionarea si evaluarea activității de cercetare la nivelul FEAA 
Asigurarea și evaluarea calității procesului educațional 
Asigurarea comunicării intre structurile de conducere ale FEAA și structurile de 
conducere ale Universității din Craiova (Senat și Consiliu de administrație) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Secretariatul Consiliului FEAA 

Educaţie şi formare  

Perioada 2010-2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire a studiilor postdoctorale în domeniul Economie cu lucrarea 
”Cercetare privind utilizarea metodelor de analiză și previziune a efecelor 
generate de absorbția fondurilor structurale pentru fiecare program operational. 
Cazul României” (atestat obtinut prin proiectul cu finantare europeana ”Parteneriat 
universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”, 
POSDRU/89/1.5/S/61968) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Modelarea fenomenelor financiare la nivel macroeconomic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postdoctorale 

Perioada 1996-2002 
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Calificarea / diploma obţinută Doctor in ştiinţe economice in domeniu „Economie” specializarea „Statistică şi 
cibernetică economică”, cu teza „Proiectarea sistemelor informatice pentru analiza 
şi previziunea financiară” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Microeconomie, Finante, Analiză economico-financiara, Statistică economică, 
Informatică economică,  Macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii de Doctorat, ISCED 7 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Magister master în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management financiar-bancar,  

Modelarea deciziilor financiare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

studii aprofundate în Management Financiar, ISCED 6 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Finanţe; politica monetara; relaţii publice si comunicare; strategii şi politici 
financiare; previziunea şi planificarea afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 

Perioada  1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Specialist in domeniile finaciar-contabil si statistica economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Liceul Economic, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

BAC 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Engleza  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

Franceza  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 Spirit de cooperare și adaptabilitate in relatiile inter-umane, comunicare 
interpersonală buna,  public speaking 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonator al comisiilor de organizare a manifestărilor ştiinţifice şi studenţeşti 

Redactor al  revistei Annals of the University of Craiova, Series Economic Sciences 
2008-2012 

Responsabil Birou de practică al FEAA  

Organizator al conferintei Competitivitate si stabilitate in economia bazată pe 
cunoaștere (7 ediții in perioada 2008-2015) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Sistem de operare Windows,  

Operare pachet Office,  

utilizarea software profesional: EVIEWS  

  

Alte competenţe şi aptitudini Membru al Consiliului Facultăţii DE Economie  incepând cu anul 2008 

Membru in Consiliul Calității in cadrul Departamentului de Management al Calității 
la UCV din 29.05.2012 
Membru al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii in UCV din 29.05.2012 
Membru al Departamentului pentru Invatamant la Distanță și Invațamânt cu 
Frecvență redusă al UCV în perioada 2012-2014 
Evaluator ARACIS 
Evaluator autorizat pentru evaluarea proprietatilor imobiliare de ANEVAR 
(legitimație 10509) 
Manager de proiect (certificat de absolvire seria G, nr. 00111357) 
Formator de formatori (certificat de absolvire seria E, nr. 0234147) 
Auditor in domeniul calității (certificat de absolvire seria H, nr. 00037975) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Stagii în străinătate: 
2000 – Specializarea Managemenul afacerilor, Athens University of Economics and 
Business, Atena, Grecia. - Grecia, Atena, domeniul- finanţele în afaceri, 
îndrumător- profesor Nancy Papalexandris; 
2013 -  Universitatea din Piraeus, stagiu de pregatire in cadrul programului de burse 
postdoctorale al Universitatii din Craiova 
 
Activitate ştiinţifică 

10  lucrări ştiintifice publicate în edituri recunoscute CNCSIS;  50 articole şi 
publicatii în reviste de specialitate; 9 granturi şi contracte de cercetare;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Participarea in granturi și proiecte de cercetare 
 

Nr. 
crt. 

Grant/Proiect Statut în echipa 
de cercetare 

Perioada Statut 
proiect 

Tip proiect 

1. Managementul informatizării Facultăţii de 
Ştiinţe Economice a Universităţii din 
Craiova 

 Membru în echipa 
de cercetare 

 1990-
2000 

CNCSIS GRANT 

2,. Influenţa comunicării asupra pregătirii 
tinerilor specialişti pentru managementul 
micilor afaceri în contextul integrării 
europene.  

Director de proiect  2004-
2005 

CNCSIS AT GRANT  

3.  Promovarea prin politici de preţ 
competitive a exportului de produse 
agroalimentare româneşti 

Membru în echipa 
de cercetare  

 2006-
2008 

CNCSIS A GRANT  

4. Model de simulare a veniturilor aşteptate de 
către asiguraţi prin implementarea 
sistemului privat de pensii 

Membru în echipa 
de cercetare  

 2006 CNCSIS AT  GRANT  

5. Sistem de indicatori utilizat pentru 
evaluarea performanţelor economico-
financiare la SC MERCUR SA Craiova 

Membru în echipa 
de cercetare 

2006 Proiect cu 
mediul de 
afaceri 

Proiect de 
cercetare 

6. Analiza indicatorilor economico-financiari 
şi identificarea căilor de sporire a eficienţei 
ectivităţii la SOFTRONIC S.R.L. 

Membru în echipa 
de cercetare 

2008 Proiect cu 
mediul de 
afaceri 

Proiect de 
cercetare 

7. Rolul investiţiilor străine directe şi al 
companiilor transnaţionale în dezvoltarea 
regiunii Sud-Vest a României 

Membru în echipa 
de cercetare 

2008 Proiect cu 
mediul de 
afaceri 

Proiect de 
cercetare 

9. Studiu privind analiza profitului ca mijloc 
de diagnosticare la nivel microeconomic pe 
exemplul S.C. AUTOMOTIVE TRADING 
S.R.L 

Membru în echipa 
de cercetare 

2009 Proiect cu 
mediul de 
afaceri 

Proiect de 
cercetare 

 
Participarea in cadrul proiectelor cu finantare europeană 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului (ID proiect,beneficiar ) 
 

Calitatea (membru, director) Perioada 

1.   Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin 
furnizarea de instruire şi dezvoltarea de parteneriate la 
nivel (trans)naţional -TREPAN, POS-DRU 9/3.1/S/6,2009, 
beneficiar Universitatea din Craiova 

Membru -expert termen 
scurt 

2008-2011 

2.  EU Transnational Cooperation Program South East Europe 
– INTERVALUE, Proiect AF/A/426/1.1/X-INTERVALUE, 
Beneficiar ARISTOTEL University, URENIO Research Unit, 
Grecia 

Membru  2009-2012 

3.  Key Competencies Kit for Facing Lifelong Learning, 
http://www.keycompetenceskit.eu/ proiect LLP Grundtvig, 
Multilateral, Development of Innovation, 2008-
3465/142210-LLP-1-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP/ 
beneficiar Fundacion Metal Asturias, Spain 

Coordonator proiect la UCV  2010 
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4.  PRAXIS - Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie 
de la şcoală la viaţa activă, Axa Prioritară 2 „Corelarea 
invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul 
Major de Intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă”, Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477/ beneficiar 
Universitatea din Craiova 

Membru – 
Responsabil cu Biroul de 
practica 
Responsabil financiar 

2010-2013 

5.  Calitate şi competenţe la standarde europene pentru 
personalul didactic din învăţământul superior în vederea 
creşterii competitivităţii şcolilor de economie din România, 
Contract POSDRU/86/1.2/S/53365/ beneficiar Universitatea 
de Vest Timișoara 

Membru  
Responsabil financiar 

2010-2013 

6.  Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic al Pactului 
Teritorial S-V Oltenia pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
Incluziune Socială din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV/ 
POSDRU/10/3.3/S/3 ID 1560/ beneficiar Universitatea din 
Craiova 

Membru –  
Expert termen scurt 

2012 

7.  Practica ta pentru educaţia viitorului, POSDRU 
60/2.1/33675/ beneficiar Universitatea din Craiova 

Membru  
Supervizor pentru practica 
psihopedagogica 

2010-2012 

8.  JEAN MONNET multilateral research group: european 
multilateral research group (E.R.S.G) on the political 
economy of the E.M.U. contract 528832-LLP-2012-GR-
AJM-RE/ beneficiar Universitatea din Piraeus, Grecia   

Membru in echipa de 
implementare- 
Cercetator  

2012-2014 

9.  PRACTEC- „Practicieni de succes în domeniul economic” 
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900 

Membru in echipa de 
implementare- 
Responsabil Birou practică 

2014-2015 

10.  SIMPRACT- Tranziția de la școală la viața activă prin 
practică și crearea de întreprinderi simulate, Codul 
proiectului: POSDRU/160/2.1/S/138113  

Membru in echipa de 
implementare- 
Consilier pentru orientarea 
in cariera 

2014-2015 

11.  Implementation of Education Quality Assurance System via 
Cooperation of University - Business-Government in 
HEIs (EDUQAS), a project funded through the EU 
programme for education, training, youth and sport, Key 
Action 2 – Capacity Building in the Field of Higher 
Education, proiect nr. 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-
CBHE-SP (2017-2895/001-001) 

Coordonator proiect 2017-2020 

12.  Standards Teaching in University Education (STUNED), 
acord de parteneriat2019-1-EL01-KA203-062487 

Membru in echipa de 
implementare- 
Cercetător economist 
Formator 

2020 

 
Participarea in cadrul proiectelor cu finantare națională 
 

1.  CCDM-UCV. Infiintarea si dezvoltarea Centrului de 
Competente in Domeniul Managementului Universitar al 
Universitatii din Craiova in vederea cresterea capacitatii 
institutionale, proiect CNFIS-FDI-2017-0284 

Director de proiect 2017 

2.  MAC.ED-UCv. Mecanisme de asigurarea a imbunatatirii 
calitătii educatiei la Universitatea din Craiova in corelatie 
cu etica și deontologia academica, Cod proiect: CNFIS-FDI-
2018-0528 

Director de proiect 2018 
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3.  CIFET-UCV. Centru pentru inovare și formare in domeniul 
educației terțiare, Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0705 

Director de proiect 2019 

 


