Curriculum vitae
Europass
Informatii personale
Nume/Prenume

Stanciu Cristian Valeriu

Adresa

Str. Teilor, n. 93D, cod postal 200120, Craiova, Dolj, Romania

Telefon

0351/455327
0251/418487

Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

Locul de munca vizat /
Aria ocupationala

Mobil: 0744622061

valeriu.stanciu@gmail.com
Romana
16.08.1975
masculin
Conferentiar universitar - pozitia 22, disciplinele: Gestiunea portofoliului de titluri,
Strategii de optimizare a portofoliului de titluri, International investments and
transnational companies

Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
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2001-2003
Preparator universitar
Activitati didactice si de cercetare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, str. A. I.
Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Academic, educatie

2003-2005
Asistent universitar
Activitati didactice si de cercetare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, str. A. I.
Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Academic, educatie

2005-prezent
Lector universitar
Activitati didactice si de cercetare
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, str. A. I.
Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Dolj, Romania
Academic, educatie

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Martie 2013-prezent
Director Departament Relatii Publice si Imagine Academica din cadrul Universitatii din
Craiova
Promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a performanţelor
Universităţii.
Prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile comunităţii
universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare.
Promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor Universităţii.
Stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor personalităţi academice
marcante ale Universităţii.
Prezentarea relaţiilor internaţionale ale Universităţii şi a ofertei de cooperare academică cu
instituţii similare din străinătate
Universitatea din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Dolj,
Romania
Academic, educatie

Martie 2012-prezent
Secretar general al Departamentului de Fonduri Europene din cadrul Universităţii din
Craiova
Iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru realizarea şi
implementarea proiectelor europene
Formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea şi implementarea
proiectelor europene
Universitatea din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, cod postal 200585, Craiova, Dolj,
Romania
Academic, educatie

Educatie si formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
Perioda
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2010-2013
Studii postdoctorale
Analiza modelelor de tip Early Warning Systems bazate pe semnale
Universitatea din Craiova - POSDRU/89/1.5/S/61968
ISCED 6

2001-2005
Doctor in stiinte economice in domeniu „Relatii economice internationale” cu teza
„Managementul portofoliului de titluri pe piata internationala de capital”
Piata de capital
Finante internationale
Economie internationala
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
ISCED 6

Aprilie 2003

Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Certificat – curs perfecţionare
Introduction to Corporate Responsibility: Romania
The World Bank Institute

1994-1998
Economist / Specializare: Banci si Burse de Valori
- piata de capital
- moneda si credit
- gestiunea financiara a intreprinderii
- finanante internationale
- investitii
- fiscalitate
- contabilitate financiara
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
ISCED 5

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Romana

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Engleza
Franceza

Comprehensiune
Abilitati de ascultare
C2

Utilizator
experimentat

Vorbit

Abilitati de citire
C1

Utilizator
experimentat

Interactiune
C1

Utilizator
experimentat

Scris
Exprimare

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar
(*) Cadrului

european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale

Competente sociale: participare sociala activa, comunicare, cooperare, lucru in echipa
Abilitati sociale: capacitate de intelegere si relationare cu alte persoane, adaptabilitate,
cordialitate in relatiile cu alte persoane, deschidere spre noi experiente, idei si valori.

Competente si aptitudini organizatorice

Bun organizator, capacitate de a coordona o echipa si de a lucra impreuna cu aceasta,
capacitate de a lua sau superviza decizii.

Competente si aptitudini tehnice
Competente si cunostinte de utilizare
a calculatorului

n/a
O buna stapanire a tuturor aplicatiilor din suita Office: Acces, Excel, Outlook, Power Point,
Project, Publisher, Word

Competente si aptitudini artistice

n/a

Alte competente si aptitudini

n/a

Permis de conducere
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Categoria B

Informatii suplimentare
Proiecte de cercetare
dezvoltare pe bază de
contract/grant
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Nr.
crt.
1.

Perioada

Grant

20102014

„ Infrastructura de cercetare in stiinte aplicate (INCESA)”, contract
nr. 256/28.09.2010, proiect derulat de către Universitatea din
Craiova în perioada 2010-2014, finanțator Ministerul Educației
Naționale prin Programul Operațional Creșterea Competitivității
Economice, Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare,
Dezvoltare Tehnologică şi Inovare,
Operaţiunea:O. 2.2.1.
Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare), director proiect
prof. univ. dr. Ion Vladimirescu, valoare proiect 55.800.000 lei
„Cresterea eficacitatii organizationale a administratiei publice locale
prin furnizarea de module de pregatire in domenii specifice”, (20122013), cod contract 20953/2012, proiect derulat de către
Universitatea din Craiova în perioada 2012-2013 și finanțat de AM
PODCA prin Fondul Social European, Programul Operațional
Dezvoltarea Capacității Administrative, director proiect prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dănişor, valoare proiect 950.000 lei
„Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, Contract
nr. 13881/25.10.2012, proiect aprobat şi finanţat de către Consiliului
Judeţean Dolj şi derulat prin intermediul Centrului de Cercetări
Juridice Fundamentale Craiova din cadrul Facultății de Drept și
Științe Sociale (Universitatea din Craiova), director proiect conf.
univ. dr. George Gîrleşteanu, valoare proiect 44.500 lei
„“Sistem de avertizare timpurie a crizelor financiare bazat pe
variabile macroeconomice şi variabile financiare (de pe pieţele
internaţionale de capital)” (2010-2013), contract numărul
61968/UCV/44 din 24.04.2010, valoare proiect 144.000 lei, finanțat
de Universitatea din Craiova prin proiectului strategic „Parteneriatul
universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală
a viitorului”, Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61968 (proiect derulat
de către Universitatea din Craiova în perioada 2010-2013 şi finanţat
de Fondul Social European)
“PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la
şcoală la viaţa activă”, Contract numărul POSDRU/90/2.1/S/61477
din 2010, proiect derulat de către Universitatea din Craiova în
perioada 2010-2013 şi finanţat de AM POSDRU prin Fondul Social
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă”, director
proiect lect. univ. dr. Oana Gherghinescu, valoare proiect 9.749.070
lei
„Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală
postdoctorală a viitorului”, Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61968 din
2010, proiect derulat de către Universitatea din Craiova în perioada
2010-2013 şi finanţat de AM POSDRU prin Fondul Social
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1: „Educaţie şi
formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi postdoctorale în
sprijinul cercetării, director proiect prof. univ. dr. Edmond Gabriel
Olteanu,valoare proiect 19.185.485 lei
„Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin
acordarea de burse”, Contract nr. POSDRU/88/1.5/S/49516 din
2010, proiect derulat de către Universitatea de Vest din Timişoara în
parteneriat cu Universitatea din Craiova în perioada 2010-2013 şi
finanţat de AM POSDRU prin Fondul Social European, Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POS DRU), Axa Prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 - Burse doctorale,
coordonator proiect prof. univ. dr. Dan Popescu, valoare proiect
9.478.566 lei
„Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin
acordarea de burse”, Contract nr. POSDRU/88/1.5/S/50783 din

2.

20122013

3.

2012

4.

20102013

5.

20102013

6.

20102013

7.

20102013

8.

20102013

Calitatea
membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa
proiect

în
de

director
proiect

membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa

în
de

Stagii în străinătate și alte
activități internaționale

9.

2009

10.

20082011

11.

20092011

12.

20072010

13.

20052007

2010, proiect derulat de către Universitatea Politehnică din
Timişoara în parteneriat cu Universitatea din Craiova în perioada
2010-2013 şi finanţat de AM POSDRU prin Fondul Social
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa Prioritară 1: „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5
- Burse doctorale, coordonator proiect prof. univ. dr. Dan Popescu,
valoare proiect 1.741.878 lei
„Mass-media – mijloc de dezvoltare a capacităţii de interacţiune
cetăţean-administraţie”, Contract nr. 12212/21.08.2009, proiect
aprobat şi finanţat de către Consiliului Judeţean Dolj şi derulat prin
intermediul Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale Craiova
din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale (Universitatea din
Craiova), director proiect prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor,
valoare proiect 77.200 lei
„Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de
doctorat prin acordarea de burse doctorale”, Contract nr.
POSDRU/6/1.5/S/14 din 2008, proiect derulat de către Universitatea
din Craiova în perioada 2008-2011 şi finanţat de AM POSDRU prin
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU), Axa
Prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.5 - Burse doctorale, director proiect prof.
univ. dr. Dan Popescu, valoare proiect 5.000.600 lei
„Model destinat prognozei evoluţiei economiei reale şi sistemului de
pieţe financiare din România utilizând elemente din termodinamica
sistemelor deschise” (2009-2011), contract nr. 952/ 2009, Planul
Naţional de CDI, 2007 - 2013, PN II, Program Idei, valoarea
proiectului este de 254.875 lei; sursa de finanţare: CNCSIS
„Competiţia fiscală europeană. Impactul fiscalităţii asupra
performanţelor economico-financiare la nivel micro şi
macroeconomic” (2007-2010), contract nr. 299/ 2007, Planul
Naţional de CDI, 2007 - 2013, PN II, Program Idei; director proiect
conf. univ. dr. Raluca Drăcea, valoarea proiectului este de 449.833
lei; sursa de finanţare: CNCSIS
„Strategia de compatibilizare a învăţământului superior economic
românesc cu cerinţele spaţiului european al educaţiei şi cercetării
ştiinţifice” (2005-2007), contract nr. 16 C /18.04.2006, Program: A,
Cod CNCSIS 136; director proiect prof. univ. dr. Dumitru
Constantinescu, valoarea proiectului este de 18.000 lei; sursa de
finanţare: CNCSIS

proiect

membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa
proiect

în
de

director
proiect

membru
echipa
proiect

în
de

membru
echipa
proiect

în
de

Vizită de studiu și stagiu documentar, Universita degli Studi di Verona, Facolta di
Economia, Italia, martie 2008
Vizită de studiu și stagiu documentar, Universita' Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma,
Italia, aprilie 2008
Vizită de studiu și stagiu documentar, Universidade Di Coimbra, Faculdade de Economia,
Portugalia, sept. 2008
Vizită de studiu și stagiu documentar, Universitat Internacional de Catalunya, Facultad de
Ciencias Economicas y Sociales, Barcelona, Spania, iunie 2009
Stagiu documentar Strasbourg (universitati, angajatori), Franta, aprilie 2011 (analiza
sistemului de practica si internship utilizat pentru studenti in Franta)
Stagiu documentar universitatea ISCTE-ul Lisabona, Portugalia, martie 2012 (analiza
sistemului de practica si internship utilizat pentru studenti in Portugalia)
Stagiu documentar Strasbourg (universitati, angajatori), Franta, aprilie 2013 (analiza
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sistemului de practica si internship utilizat pentru studenti in Franta)
Profesor coordonator al cursului “Internationa/Corporate Finance” (Craiova, 18-22
noiembrie 2013) din cadrul programului MBA „European Management“ al MBA School
Europa-Institut, Universitatea Saarland, Germania
Membru în organizaţii
profesionale/ştiinţifice
naţionale şi internaţionale

Membru în colectivul de redacție al Analelor Universității din Craiova – Seria Științe
Economice
http://feaa.ucv.ro/annals/editcom.html
Membru în colectivul de redacţie al revistei Finanțe - provocările viitorului
http://www.financejournal.ro/redactia.php
Membru în colectivul de redacţie al Revistei Tinerilor Economişti
http://stat257.central.ucv.ro/rte/
Membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale International Conference
Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy 2014, Craiova, March 2829 2014
Moderator la Conferinţa Internaţională Competitiveness and Stability in the KnowledgeBased Economy, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor

Premii şi distincţii

Diplomă de onoare acordată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor la aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului superior
economic
Diplomă de onoare acordată de Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor la aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor, pentru contribuţii la dezvoltarea învăţământului superior
economic la Craiova (4 nov. 2011)

Anexe

Diplomă de licenţă în specializarea Bănci și Burse de Valori, Universitatea din Craiova,
Facultatea de Științe Economice, 1998
Diplomă de doctor în domeniul Ştiinţe Economice, domeniul Relații Economice
Internaționale, Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, 2005
Certificat – curs perfecţionare Introduction to Corporate Responsibility: Romania, The
World Bank Institute, 2003
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