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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor
2. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea
de
Automatică,
Calculatoare şi Electronică
3. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
4. Universitatea din Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

2001-2002
şi
2006-2008
2001-2006

Economist licenţiat

Management
sportiv

2001-2005

Economic

2006-2008

Licenţiat în educaţie
şi sport şi
management sportiv
Master

Economic

Inginerie

Inginer diplomat

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.

1.

Instituţia organizatoare de
doctorat

Universitatea din Craiova

Domeniul

Perioada

Economic

2006-2010

Titlul ştiinţific
acordat

Doctor în
economie

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
1.

Instituţia
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor

Domeniul
Microeconomie
Macroeconomie
Economie

Perioada
2006 - 2009

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Doctorand cu frecvenţă
şi bursă
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2.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor

3.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor

Europeană
Microeconomie
Macroeconomie
Economie
Europeană
Tehnica
operaţiunilor de
comerţ exterior
Microeconomie
Macroeconomie
Economie
Europeană
Tehnica
operaţiunilor de
comerţ exterior
Organizaţii
economice
intenaţionale,

2009 - 2011

2011 - prezent

Preparator universitar

Asistent universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Teza de doctorat cu titlul „Tendinţe şi mutaţii în evoluţia
pieţei de capital din România” a fost apreciată de către specialişti
recunoscuţi atât pentru activitatea didactică cât şi activitatea
practică din cadrul sistemului economico-financiar bursier
românesc din ţara noastră. Astfel domnul prof. univ. dr. Constantin
Fota (Universitatea din Craiova) evidenţiază faptul că lucrarea de
doctorat trebuie remarcată prin alegerea temei de studiu, o temă de
actualitate, cu aplicaţii de mare importanţă pentru viaţa economicosocială, atât pe plan naţional, regional cât şi mondial. Teza de
doctorat are o structură adecvată, în cadrul căreia se îmbină criteriile
logice cu cele cronologice, o abordare de la simplu la complex,
inductiv-deductivă, bine elaborată pe capitole şi subcapitole şi
susţinută de o bibliografie diversificată.
Totodată domnul prof. univ. dr. Constatin Fota apreciează că
teza demonstrează în mod convingător faptul că doctorandul a
studiat şi a internalizat cele mai reprezentative realizări în domeniul
modelării economico-matematice asupra pieţei de capital, a celor
mai recunoscuţi economişti laureaţi ai premiului Nobel din ultimele
decenii, dar şi cele mai recente evoluţii în planul dezbaterii teoretice
şi practicii legate de criza financiară mondială asupra pieţei de
capital din România.
Domnul prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu (Universitatea din
Craiova) a prezentat o scurtă informare asupra conţinutului şi
structurii lucrării, apreciind pozitiv structurarea tezei şi succesiunea
articulată a ideeilor stiinţifice. În acelaşi timp se exprimă favorabil
asupra conţinutului lucrării care face faţă exigenţelor academice şi
consideră că lucrarea, prin conţinutul său, dovedeşte o documentare
corespunzătorare efectuată de doctorand în procesul de elaborare a
tezei de doctorat. Lucrarea are contribuţii personale ale
doctorandului, dovedind, astfel, originalitate şi caracter inovator. De
asemenea domnul prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu consideră
cercetarea empirică, inductivă şi deductivă fundamentată şi de
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strictă specialitate, folosind şi îmbinând inteligent cunoştinţe din
mai multe discipline economice.
Astfel, elementele de noutate din teza se ridică la un nivel calitativ
deosebit prin:
- informaţii ştiinţifice valoroase, actuale, elaborate pe baza
literaturii de specialitate;
- rigoarea ştiinţifică a lucrării, stilul sobru şi concis care
caracterizează întreaga teză;
- valorificarea studiilor şi cercetărilor ce formează nucleul
teoretic al transferului de creativitate;
- contribuţia importantă în domeniu prin realizarea unei
cercetări aprofundate, prin investigarea şi sintetizarea
esenţei transferului de tehnologie şi principalelor mutaţii
pe piaţa de capital internaţională, în contextul accelerării
fenomenului de globalizare;
- noutatea şi aplicabilitatea practică deosebită a
concluziilor, elementelor specifice şi recomandărilor;
- prezentare amănunţită şi consistentă a aspectelor de
globalizare şi integrare europeană a României în marea
familie comunitară, a reglementărilor evoluate în
domeniul pieţei de capital, utile în perfecţionarea operei
legislative a României
- îmbinarea analizei de la general la particular a pieţei de
capital româneşti în cadrul pieţelor de capital europene;
- analiza rolului şi competenţelor Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare din România ca unic organism cu
atribuţii decisive în organizarea şi reglementarea pieţei
de capital autohtone şi continuarea procesului de ajustare
a legislaţiei României privind piaţa de capital la aquis-ul
comunitar;
- focalizarea asupra mediului economico-financiar şi
asupra pieţei de capital româneşti;
- relevanţa surselor bibliografice, utilizarea judicioasă a
acestora şi concordanţa cu ultimele studii în domeniu.

Rezultatele cercetării au fost încorporate în:
 Lucrări de specialitate publicate
11
din care
- cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS 11
 Articole ştiinţifice publicate
19
din care
- articole BDI
7
- reviste categoria B+
8
- reviste
7
 Participări la conferinţe internaţionale
12
- articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale în străinătate
5
- articole publicate în volumele şi comunicate la
manifestări ştiinţifice internaţionale în ţară
7
- lucrări comunicate

 Contracte de cercetare
Capacitatea candidatului
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Capacitatea de îndrumare a studenţilor s-a evidenţiat cu ocazia
îndrumării lucrărilor selecţionate pentru următoarele olimpiade
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naţionale sau workshopuri internaţionale.
- diplomă de excelenţă acordată de Asociaţia Facultăţilor din
România (AFER) în semn de recunoştere a meritelor pentru
sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin organizarea
excelentă a Olimpiadei naţionale a Studenţilor Economişti,
ediţia I, Craiova, 2006.
- diplomă de excelenţă reprezentând recunoaşterea meritelor,
pentru implicarea în activităţile proiectului „Design logistic şi
organizare de simpozion intitulat Activitatea ONG-urilor şi a
instituţiilor de educaţiei şi rolul acestora în societatea actuală:
vectori de creştere a nivelului de participare a cetăţenilor la
viaţa socio-culturală a comunitătii” finanţat din fondurile
bugetului local al municipiului Craiova alocate pentru activităţi
non-profit de interes local pentru anul 2008, Serie B-CLC, Nr.
086.
Colaborarea cu tineri şi prestigioşi cercetători din ţară şi
străinătate s-a materializat prin participarea la diverse conferinţe
naţionale şi internaţionale, precum şi participarea ca membru la 4
contracte de cercetare.
Rezultatele activităţii didactice şi de cercetare au fost apreciate
prin acordarea calificativului „foarte bine” atât de studenţi, colegii
din catedră cât şi şeful de catedră.
1. Studiul privind opţiunile de finanţare ale S.C. Service Auto –
Ray S.R.L. în vederea susţinerii strategiei de dezvoltare pe
termen mediu, contract obţinut prin competiţie naţională, încheiat
între Universitatea din Craiova şi S.C. Service Auto – Ray
S.R.L., nr. de înregistrare 99C/12.2007, valoarea finanţării 3800
EUR, membru în echipa de cercetare, director de proiect Prof.
univ. dr. Ştefan Bratu;
2. Proiect de cercetare, „Program de instruire complex in vederea
dezvoltarii abilitatilor manageriale la nivelul companiilor din
Craiova si Rm. Valcea” Nr. Phare 2005/017-553.04.02.02.01.414
din 30.11.2007, Valoarea: 70970 EUR; director proiect Prof.
univ. dr. Ion Criveanu.
3. Produs software pentru analiza performanţelor, manageriale
Capacitatea candidatului
SC. ETANS PLAST SRL Craiova, contract obţinut prin
competiţie naţională, încheiat între Universitatea din Craiova şi
de a conduce proiecte de
SC. ETANS PLAST SRL Craiova, nr. de înregistrare 12C/
cercetare-dezvoltare
24.3.2008, valoarea finanţării 3200 EUR, membru în echipa de
cercetare, director de proiect Conf. univ. dr. Andy
Ştefănescu;
4. Studiu privind utilizarea potenţialului de finanţare al pieţei de
capital de S.C. SERVICE AUTO – RAY S.R.L. în vederea
susţinerii strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung în
perspectiva transformării în S.A. şi listării la bursă, contract
obţinut prin competiţie naţională, încheiat între Universitatea din
Craiova şi S.C. Service Auto – Ray S.R.L., nr. de înregistrare
45C/ 02.07.2009, valoarea finanţării 10100 EUR, membru în
echipa de cercetare, director de proiect Prof. univ. dr. Ştefan
Bratu;

de a îndruma studenţi sau
tineri cercetători şi
competenţele didactice ale
candidatului
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6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţine diplomă de doctor în domeniul postului: îndeplinit;
- o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai
mică de 8,00: îndeplinit;
- să fi publicat cel putin 10 lucrări (articole, studii) în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B sau C sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale
sau internaţionale, inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura
postului, conform CV-ului, îndeplinit.
Indicatori de performanţă

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

Nr. min.
realizări

10

Nr.
realizări
candidat

17

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii:
- să fie membru în echipa de cercetare pentru cel puţin 2 contracte/granturi de cercetare
dezvoltare: îndeplinit;
- să aibă cel puţin 5 lucrări susţinute la conferinţe ştiinţifice relevante (aflate pe lista
FEAA): îndeplinit;
- 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);
îndeplinit.

19 Februarie 2014
Semnătura candidatului
BRATU Răducu Ştefan
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