UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE, BĂNCI ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ
Postul scos la concurs: CONFERENȚIAR Poz. 22
Disciplinele postului: Gestiunea portofoliului de titluri, Strategii de optimizare a portofoliului
de titluri, International investments and transnational companies
Domeniul de competenţă: FINANȚE

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de Conferenţiar universitar
publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 518/18.12.2013
Candidat: STANCIU CRISTIAN VALERIU
Data naşterii: 16.08.1975
Funcţia actuală: Lector univ. dr.
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

1. Studiile universitare
Nr.
Instituția de învățământ
Domeniul
Perioada
crt.
superior
1. Universitatea din Craiova,
Bănci și Burse 1994-1998
Facultatea
de
Științe de Valori
Economice

Titlul
acordat
Economist
licenţiat

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.
1.

Instituţia organizatoare de
doctorat
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor

Domeniul
Relații
Economice
Internaționale

Perioada

2000-2004

Titlul
științific
acordat
Doctor
în
ştiinţe

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1

Proiect
cercetare
postdoctorală

POSDRU/89/1.5 2010- Sistem de avertizare timpurie a
/S/61968
2013 crizelor financiare bazat pe variabile
macroeconomice
şi
variabile
financiare
(de
pe
pieţele
internaţionale de capital)
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4. Grade didactice/profesionale
Instituţia

Nr.
crt.

1.

2.

3.

Domeniul

Universitatea din Craiova, Finanțe
Facultatea
de
Științe (Gestiunea
Economice
portofoliului
de
titluri, Gestiunea
financiară
a
întreprinderii,
Monedă și credit,
Finanțe publice)
Universitatea din Craiova, Finanțe
Facultatea de Economie şi (Gestiunea
Administrarea Afacerilor
portofoliului
de
titluri, Gestiunea
financiară
a
întreprinderii,
Monedă și credit,
Finanțe publice)
Universitatea din Craiova, Finanțe
Facultatea de Economie şi (Gestiunea
Administrarea Afacerilor
portofoliului
de
titluri, Gestiunea
financiară
a
întreprinderii
Strategii
d
optimizare
a
portofoliului
de
titluri,
International
Investments and
Transnational
Companies)

Perioada

20012003

Titlul/postul
didactic sau
gradul/postul
profesional
Preparator
universitar

20032005

Asistent
universitar

2005
- Lector
prezent
universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Privite sub aspect conceptual și metodologic, dar și din punct de vedere
al elementelor de noutate și originalitate aduse de lucrările științifice
elaborate, putem spune că rezultatele științifice sunt legate de:
- studierea sistemului piețelor financiare și reale prin utilizarea unor
elemente din termodinamica sistemelor deschise (cercetare
interdisciplinară);
- analize macroeconomice naționale, regionale și internaționale prin
utilizarea unor modele specifice (Bayesian VAR, Markov, DSGE,
Taylor, etc);
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studierea conceptelor legate de crizele financiare și de modelele de tip
Early Warning System (în special modelele bazate pe semnal) de
avertizare timpurie privind posibilitatea apariției crizelor financiare;
- analize privind impactul aderării României la zona euro;
- studierea impactului politicilor monetare aplicate de țările dezvoltate (în
special SUA) asupra piețelor financiare internaționale;
- studierea corelației existente între diferiți indicatori macroeconomici;
- studierea impactului fenomenului de globalizarea asupra piețelor
financiare internaționale;
- analiza fenomenului de internaționalizare și integrare a piețelor de
capital naționale
- analiza impactului modificărilor legislative naționale asupra pieței locale
de capital;
- studierea tehnicilor de construcție și revizuire a portofoliilor de valori
mobiliare;
- analize asupra impactului apariției unor noi abordări teoretice din
domeniul gestiunii portofoliului de titluri;
- studierea impactului diversificării portofoliilor investiționale în zona de
proprietăți imobiliare;
- analiza rentabilității în corelație cu riscul de exploatare și riscul
financiar;
- studierea caracteristicilor pieței bancare din România și a influenței
fenomenului de globalizare asupra acesteia;
- efectuarea unor studii privind performanțele firmelor românești (în
special a capacității de autofinanțare și a autofinanțării);
- studierea impactului fiscalității asupra performanțelor IMM-urilor
românești;
- studierea impactului fiscalității asupra fenomenului de migrației în
Uniunea Europeană;
- studierea impactul introducerii acquis-ului comunitar asupra sistemului
fiscal național.
Rezultatele obținute în domeniu au fost fructificate în numeroase articole,
unele dintre ele citate de autori recunoscuți în publicații importante, dintre
care amintim:
- Lucrarea “Monetary policy analysis in Romania: A Bayesian VAR
approach”, African Journal of Business Management 6 (36), 9957-9968,
2012, elaborată de Spulbăr Cristi, Niţoi Mihai, Stanciu Cristian este citată
de Vasile Cocriș, Anca Elena Nucu în lucrarea “Monetary policy and
financial stability: empirical evidence from Central and Eastern European
countries”, Baltic Journal of Economics (revistă ISI, SRI 0,143) 13(1) (2013)
75-98;
- Lucrarea ”On the Macroeconomic Performance of Monetary Policies. A
Stochastic Simulation Based on the Taylor’s Rule”, The Proceedings of the
12th WSEAS International Conference on MATHEMATICS AND
COMPUTERS IN BIOLOGY AND CHEMISTRY (MCBC '11), the 12th
WSEAS International Conference on MATHEMATICS AND COMPUTERS
IN BUSINESS AND ECONOMICS (MCBE '11) and the 12th WSEAS
International Conference on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY &
APPLICATIONS (AMTA '11), Brașov, 2011, pp. 71-75, elaborate de Cristi
Spulbăr, Cristian Stanciu, Mihai Nitoi, Sabin Rizescu este citată de Daniel
G. Belingher, Dumitru-Alexandru D.D. Bodislav în lucrarea “The Optimal
Interval for the Taylor rule Appliance in Romania”, INTERNATIONAL
JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED
SCIENCES ( revistă indexată Chemical Abstracts Service, Compendex,
CompuMath Citation Index®, Current Contents®/Physical, Chemical &
Earth Sciences, INSPEC, ISI Alerting Services, Mathematical Reviews,
Science Citation Index®, Science Citation Index Expanded, Scopus,
-
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Zentralblatt MATH), Issue 2, Volume 6, 2012, pag. 231-238;
- Lucrarea “Monetary policy analysis in Romania: A Bayesian VAR
approach”, African Journal of Business Management 6 (36), 9957-9968,
2012, elaborată de Spulbăr Cristi, Niţoi Mihai, Stanciu Cristian este citată
de Vasile Cocriș, Anca Elena Nucu în lucrarea “Interest rate channel in
Romania: assessing the effectiveness transmission of monetary policy
impulses to inflation and economic growth”, Theoretical and Applied
Economics (revistă indexată EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO, ICAAP)
Volume XX (2013), No. 2(579), pp. 37-50;
- Cartea „Managementul portofoliului de titluri”, editura Universitaria,
Craiova, Romania, 2009, Stanciu Cristian, este citată de Marian Siminica,
Iulia Stefan, în lucrarea “THE IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS ON
THE FINANCIAL POSITION OF COMPANIES LISTED ON BUCHAREST
STOCK EXCHANGE”, Analele Universitatii din Craiova, seria Stiinte
Economice (revista indexata REPEC, CEEOL), vol. 3, 2012;
- Lucrarea “2012: A new global financial crisis ? Possible causes and
possible impact”, Annals of the University of Craiova, Economic Sciences
Series, vol. V, 2011 (Revistă indexată RePEc, CEEOL), Cristian Stanciu,
este citată de Mitu Narcis Eduard în lucrarea "Taxation is fo poor people or
for rich ?", Analele Universitatii din Craiova, seria Stiinte Economice
(revista indexata REPEC, CEEOL), vol. 3, 2012;
- Lucrarea “The impact of taxes towards economic performances of SMEs
from romanian urban and rural areas”, Buletin of University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 65, 2, 470,
2008, Cristian Stanciu, Daniel Cîrciumaru, este citată de Ioan IANOŞ,
Cristian BRAGHINĂ, Ilinca-Valentina STOICA, Daniela ZAMFIR, în
lucrarea “The Dynamics and Structure of SMEs in the Current Economic
Context. Case Study: Gorj County”, Revista Română de Geografie Politică,
Year XII, no. 2, November 2010, pp. 400-410, indexata Index Copernicus,
DOAJ, Ulrichsweb – Global Serials Director, SCIPIO, EBSCO
Capacitatea
candidatului de
a îndruma
studenţi sau
tineri
cercetători şi
competenţele
didactice
ale
candidatului

De-a lungul celor peste 12 ani de activitate didactică universitară am desfăşurat
atât activităţi de predare de cursuri cât şi activităţi practice cu studenţii.
Ca titular de curs, am căutat să asigur condiţii optime pentru desfăşurarea
cursurilor și seminariilor la disciplinele “Gestiunea portofoliului de titluri”, „Strategii
de optimizare a portofoliului de titluri”, „International investments and
transnational companies”. Astfel am elaborat fişe de discipline judicioase, în
calitate de coordonator al disciplinelor respective, cu care sunt însărcinat la
nivelul Departamentului Finanțe, Bănci și Analiză Economică din cadrul Facultăţii
de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Materialul didactic propriu, cu caracter de specialitate, este reprezentat prin
cursuri şi cărţi de specialitate şi suporturi de curs în format electronic, cuprinzând
informaţii de specialitate culese din cele mai recente surse bibliografice. Am
utilizat tehnici moderne de predare în cadrul cursurilor şi seminariilor:
videoproiector, prezentări Power Point, dezbateri și discuții libere. În procesul
transmiterii de cunoştinţe am căutat să evit învăţarea mecanică din partea
studenţilor şi am pus accentul pe înţelegere, interpretare, formarea unui sistem
propriu de gândire.
Dată fiind calitatea foarte bună a orelor de predare, precum şi tactul pedagogic
de care am dat dovadă la orele de curs, procentul de frecvenţă al studenţilor
este foarte bun, iar rezultatele acestora la examene sunt de asemenea notabile.
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Pe linia evaluării studenţilor am abordat o procedură de evaluare transparentă,
bazată pe acumularea de cunoştinţe şi competenţe, care să îi ajute pe studenţi
de-a lungul parcursului lor profesional.
În ansamblu, calitatea activităţilor didactice a fost evaluată în fiecare an, ca
urmare a introducerii sistemului de managementul calităţii la Universitatea din
Craiova, în fişele de evaluare a performanţelor profesionale, obţinând punctaje
ridicate.
An de an, am îndrumat studenţii la lucrările de licenţă şi de disertaţie, fiind
membru în comisii de specialitate de susținere a lucrărilor.
Totodată, am îndrumat din punct de vedere științific doctoranzi înmatriculați
în domeniul Finanțe, rezultatele colaborării concretizându-se în articole
publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor conferințe
internaționale.
Nu în ultimul rând, am predat (în calitate de profesor coordonator) cursul
“Internationa/Corporate Finance” (Craiova, 18-22 noiembrie 2013) din
cadrul programului MBA „European Management“ al MBA School EuropaInstitut, Universitatea Saarland, Germania
Capacitatea
candidatului de
a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

- experiența acumulată până în acest moment în proiecte de cercetaredezvoltare reprezintă o premisă importantă pentru capacitatea candidatului
de a derula proiecte de cercetare-dezvoltare de amploare:
Nr.
crt.

Perioada

Grant

Calitatea

1.

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

membru în
echipa de
proiect

2.

20122013

„Cresterea eficacitatii organizationale a administratiei
publice locale prin furnizarea de module de pregatire in
domenii specifice”, (2012-2013), 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

membru în
echipa de
proiect

3.

2012

„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

membru în
echipa de
proiect
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proiect conf. univ. dr. George Gîrleşteanu, valoare
proiect 44.500 lei
4.

20102013

„“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)

director
proiect

5.

20102013

“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

membru în
echipa de
proiect

6.

20102013

„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

membru în
echipa de
proiect

7.

20102013

„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

membru în
echipa de
proiect

8.

20102013

„Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării
doctorale prin acordarea de burse”, Contract nr.
POSDRU/88/1.5/S/50783 din 2010, proiect derulat de

membru în
echipa de
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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

proiect

9.

2009

„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

membru în
echipa de
proiect

10.

20082011

„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

membru în
echipa de
proiect

11.

20092011

„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

director
proiect

12.

20072010

„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

membru în
echipa de
proiect

13.

20052007

„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

membru în
echipa de
proiect
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6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de Conferenţiar universitar/CS II, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr.
6560/20.12.2012, publicat în M.O. nr. 890 bis/27.12.2012 şi modificat cu O.M.E.N. nr.
4204/15.07.2013, publicat în M.O. nr. 440/18.07.2013, potrivit art. 219 alin. (1) al Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011: îndeplinit.

Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)

Activitatea didactică / profesională (A1)
Activitatea de cercetare (A2)
Recunoaşterea impactului activităţii (A3)
TOTAL

Punctaj
minim
10
minim o carte
35
minim 8 articole
5
50

Punctaj
realizat
38,20
5 cărţi
136,16
36 articole
40,00
214,36

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.

Semnătura candidatului
Lect. univ. dr. Cristian Valeriu Stanciu
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