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Elementele de noutate aduse de lucrările științifice
Cea mai importantă lucrare științifică este teza de doctorat, intitulată Globalizarea
piețelor financiare, susținută în martie 2010. Contribuțiile personale în acest domeniu
vizează : definirea conceptului de globalizare economică, în funcție de elementele sale
structurale (proces dinamic; conținutul constând în extinderea și adâncirea legăturilor
economice transfrontaliere; direcțiile de manifestare; scopul; efectele); analizarea
factorilor determinanți ai globalizării economice și a formelor de manifestare a acesteia
în contextul evaluărilor doctrinare recente și a datelor statistice în această privință;
analizarea mijloacelor de măsurare a globalizării economice pe baza elementelor din
doctrină, dar în mod special pe baza OECD Handbook on Economic Globalization
Indicators și a World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2009-2010;
definirea sistemului financiar internațional și prezentarea sistematică a evoluției acestuia
și a instituțiilor financiare cu vocație universală sau regională; definirea conceptului de
piață financiară, prezentarea concepțiilor privind structura acesteia și a funcțiilor și
actorilor care operează pe aceasta; definirea noțiunii de piață de capital și prezentarea
trăsăturilor acesteia având în vedere literatura economică și juridică și legislația în
domeniu; definirea și analizarea valorilor mobiliare, a participanților și a operațiunilor de
pe piața de capital; prezentarea într-o concepție originală, a valențelor corporațiilor
transnaționale, ca vectori ai globalizării financiare; prezentarea ”raportului globalizarevulnerabilitate financiară”; analizarea crizelor financiare și a recurenței acestora pornind
de la natura și dinamica acestora, trecând prin recurența lor și având în vedere
precedentele crize, dar în special criza globală actuală; evaluarea doctrinară a crizei
financiare globale actuale, prin abordarea tuturor componentelor acesteia (premise,
declanșare, mecanism de transmitere, cauze, impact); examinarea impacturilor crizei
financiare globale asupra României, cu surprinderea specificității crizei naționale față de
criza globală.
O parte a rezultatelor acestei cercetări au fost diseminate astfel: 7 articole în reviste de
specialitate, din care 2 articole publicate în reviste cotate de CNCSIS categoria B+, 5
articole publicate în reviste cotate de CNCSIS categoria C, 17 articole prezentate și
publicate în volumele unor conferințe naționale și internaționale.
 Citări în lucrărire altor autori
Folosind aplicația Google Scholar Citations am putut măsura numărul de citări
ale lucrărilor științifice.
Lucrarea Role of Techonology in National Gain from International Trade,
publicată în Annals of the University of Petroșani, Economics, 8 (2), 2008, 303-310,
ISSN 1582-5949 a fost citată o dată (http://upet.ro/annals/pdf/20100409.pdf.)
 Participarea la proiecte de cercetare/dezvoltare
Până în prezent am fost membru în 2 proiecte de cercetare.

5. Îndeplinirea standardelor universității
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit
(Doctor în Relații economice internaționale, diplomă de doctor seria H nr. 0000897 )
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de
către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit (2 cărți, 7 articole în reviste de specialitate, din care 3 articole
publicate în reviste cotate de CNCSIS categoria B+, 5 articole publicate în reviste cotate de
CNCSIS categoria C, 15 articole prezentate și publicate în volumele unor conferințe
naționale și internaționale).
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I. Articole publicate în reviste cotate CNCSIS, categoria B+
1. “The cultural dimensions of internet and business intelligence in marketing”’, Annals
of the University of Craiova, Vol. V, Economic Scientist Series- ISSN 1223-356X, 2011;
http://feaa.ucv.ro/annals/v5_2011/0039v5-004.pdf
2. „Role of Technology in National Gain from International Trade”, Vol.VIII, Part II,
Annals of the University of Petroșani, Economics 8(2), 2008, 303-310, ISSN 1582-5949;
http://econpapers.repec.org/article/petannals/v_3a8_3ai_3a2_3ay_3a2008_3ap_3a30310.htm
3. “Întreprinderea în concepţia Noului Cod civil şi a legilor comerciale speciale”,

prezentată la Conferința internațională “Societatea întemeiată pe cunoaștere.
Norme, valori și repere contemporane”, Universitatea Valahia din Târgoviște, 31
mai-1 iunie 2012; http://www.analefsj.ro/ro/reviste/numarul19/nr19.pdf
II. Articole publicate în reviste cotate CNCSIS, categoria C
1. “Fondul Monetar Internaţional- principal organism financiar”, Revista de
Ştiinţe Juridice, nr. 3-4/2005, p.81.
http://drept.ucv.ro/RSJ/Articole/2005/RSJ34/0112GainaA.pdf
2. „Importanţa pieţelor de capital în cadrul pieţei financiare”, Revista de Ştiinţe
Juridice, nr. 3-4/2005, p.261.
http://drept.ucv.ro/RSJ/Articole/2005/RSJ34/0310AndraGaina2.pdf;
3. Consideratii privind dimensiunea si consecintele globalizarii”, Revista de Ştiinţe
Juridice, nr. 3/2006, p. 223.
4. “Evoluţia investiţiilor directe în cadrul economiei internaţionale”, Revista de
Ştiinţe Juridice, nr. 2/2006, p. 174.
http://drept.ucv.ro/RSJ/Articole/2006/RSJ2/0304AndraGaina.pdf;
5. „Teorii privind piaţa financiară şi structura acesteia”, Revista de Ştiinţe
Juridice, nr. 4/2008.
http://drept.ucv.ro/RSJ/Articole/2008/RSJ4/D03GainaAndra.pdf.
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit (Conform foii matricole seria V nr. 0032422,
media anilor de studii universitare este 9,18/10).

6. Îndeplinirea standardelor minime ale Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor pentru ocuparea posturilor de lector scoase la concurs
- să fie membru în echipa de cercetare pentru cel puţin 2 contracte/granturi de cercetaredezvoltare: îndeplinit
1. Implementarea POR 2007-2013 in regiunea SV Oltenia in perioada 1.ian.200931.dec.2010 (SMIS 12392); Proiect finantat din POR 2007-2013, Axa 6 Asistenta Tehnica,
DMI 6.1; Beneficiar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de
Organism Intermediar pentru POR 2007-2013.
Echipa C.L.I.M.M. Craiova:Valentin CRISTEA – Manager proiect
Constantin FOTA – Prof.univ.dr.
Radu ZLATIANU - Consultant
Persida CIULU – Consultant
Andra GĂINĂ – Consultant
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2. GRANT CNCSIS: Interferences and Delimitations Concerning Economic Interest Groups
and Commercial Societies in Community Legislation and in Romanian Legislation, Faculty of
Economy and Business Administration, September 2006;
- să aibă cel puţin 5 lucrări susţinute la conferinţe ştiinţifice relevante (aflate pe lista FEAA):
îndeplinit

I. Articole/Studii publicate
internaţionale şi naţionale

în

volumele

unor

manifestări

ştiinţifice

1. “Notion, Characteristics and Classification of Free Zones”, prezentată la
conferința ELSA, Craiova, Mai, 2003;
2. “The Activities of Free Zones”, prezentată la conferința ELSA, Craiova, mai,
2005;
3. “Tradition and Modernism in Romanian Legislation concerning custom
duties”, prezentată la “Gheorghe Zane” Social and Economical Research
Institute and Romanian Academy, Iaşi, september 2005;
4. „Euromanagementul şi implicaţiile inteligenţei competitive în organizaţiile
manageriale”, prezentată la Conferinţa cu participare internaţională–
“Leadership and Management at the Perspectives of 21th Century”, Sibiu, 24 -26
noiembrie, 2005;
5. “Offshore Financial Centers in a Globalized World”, Conferinţa internatională
“Competitiveness and Stability in Knowledge Based Economy” - 40 Years of
Economic High Education in Craiova, 23 -26 noiembrie, 2006;
6. “Exploring the Relationships among Management Organizational Culture”,
MicroCAD International Conference, 22 -23 Martie ,Universitatea Miskolc,
Ungaria, 2007;
7. “Globalization and European Union Strategy for Sustainable Development”,
publicată în “Economy & Business. International Scientific Publications” şi
prezentată la „The 6th International Symposium “Economy & Business 2007”,
11-14 septembrie, Sunny Beach, Bulgaria;
8. „Assessing the Impact of Marketing Tools for Sustainable Tourism Products”,
prezentată la conferinţa “Services, Innovation et Developpement Durable”,
Poitiers, 26 – 28 Martie, 2008, Franţa;
9. ”The International Financial System and the Financial Vulnerability in a
Global Market”, prezentată la International Scientific Conference ECOTREND, European Developments and Globalization,Vth Edition, 21-23
noiembrie, 2008, Târgu Jiu, Romania.
10. ”Some Marketing Issues in Sustainable Tourism”, Tourism and development in
Romania, Academica Greifswald, Germany, 2009.
11. ”The Genesis, Theories and Effects of Economic Globalization”, prezentată la
Conferința “Competitiveness and Stability in Knowledge Based
Economy”,Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor, 14-15 Mai, 2010
12. ”A Study on the Importance of Aid for Trade”, prezentată la Conferința
“Competitiveness and Stability in Knowledge Based Economy”,Universitatea
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din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 14-15 Mai,
2010
13. “Moneda euro - încă un deziderat ambițios? O abordare tehnică și istorică a
integrării monetare europene”, prezentată la Conferința Internatională
“Economic Thought and Performance” organizată de Universitatea de Vest
Timișoara și Academia Română, cu sprijinul proiectului “Post-Doctoral
Studies in Economics: training program for elite researchers – SPODE”, 27-28
aprilie 2012
14. “Profesionistul în concepţia Noului Cod civil şi a legilor comerciale speciale”,
prezentată la Conferința internațională “Reformele judiciare și administrative la
începutul mileniului al treilea”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 17-19
mai 2012
15. “Întreprinderea în concepţia Noului Cod civil şi a legilor comerciale speciale”,
prezentată la Conferința internațională “Societatea întemeiată pe cunoaștere.
Norme, valori și repere contemporane”, Universitatea Valahia din Târgoviște,
31 mai-1 iunie 2012.
- să facă dovada capacităţii de a îndruma studenţi sau tineri cercetători sau a competenţelor
didactice pe care le deţine (candidatul poate face referiri la evaluările studenţilor, ale
membrilor catedrei, la rezultatele obţinute la cursuri de formare didactică, la îndrumarea şi
colaborarea cu tineri cercetători, la aprecierile unor prestigioşi profesori sau cercetători etc.):
îndeplinit

Andra Maria GĂINĂ
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