UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE FINANTE, BANCI SI ANALIZA ECONOMICA
Postul scos la concurs LECTOR , Poz. 32
Disciplina postului Gestiunea financiara a intreprinderii, Fiscalitate
Domeniul de competenţă FINANTE

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii
pentru postul de lector universitar
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 324 din 10 iunie 2014

Data naşterii: 29 martie 1985

Candidat: Nicoleta Mihaela FLOREA
Funcţia actuală: Asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1.
Universitatea din Craiova –
Departamentul pentru
pregătirea personalului
didactic – studii
postuniversitare
2.
Universitatea din Craiova –
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor
3.

4.

5.

Universitatea Spiru Haret
- Facultatea de Drept și
Administrație publică
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova –
Departamentul pentru
pregătirea personalului
didactic

2. Studiile de doctorat
Nr. Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea din Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Psihopedagogie
– nivel II

20082010

Certificat de
absolvire

Finanțe

20082010

Drept

20062010

Diplomă de master
în Finanțe și
administrarea
afacerilor
Diplomă de licenţă
in Științe juridice

Finanțe

20042008

Psihopedagogie
– nivel I

20042008

Domeniul
Finanțe

Perioada

20082011
3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)

Diplomă de
Economist licenţiat
în domeniul Finanțe
și bănci
Certificat de
absolvire

Titlul ştiinţific acordat
Doctor în domeniul
Finanțe

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1.
Universitatea din
Finanțe
Craiova
2.
Universitatea din
ManagementCraiova
Marketing
3.
Universitatea din
Finanțe
Craiova

Perioada
2011prezent
2009-2011
2008-2009

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Asistent universitar
Preparator universitar
Preparator universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul tezei de doctorat şi
a lucrărilor realizate completează cercetările din sfera
fiscalității prin contribuţii vizând mai ales armonizarea fiscal
si integrarea României in structurile financiare ale Uniunii
Europene, în contextul actual şi în perspectivă.
Teza de doctorat include un studiu la nivelul României cu
Relevanţa şi impactul
privire la evoluția fiscalității si a politicii fiscale, poziționarea
rezultatelor ştiinţifice ale
tarii noastre din punct de vedere al impozitării în spațiul unic
candidatului
european si posibilitățile de îmbunătățire a sistemului fiscal
din țara noastră.
Rezultatele ştiinţifice obţinute au primit recunoaşterea de
către specialişti, prin citări în volumele unor conferinţe
internaţionale şi în reviste consacrate de circulaţie
internaţională, incluse în baze de date internaţionale.
Abilităţile de comunicare şi interacţiune cu oamenii,
capacitatea de a exprima idei într-un mod logic, structurat,
şi pe înţelesul auditoriului, prezentarea fluidă, graduală a
informaţiilor, folosirea unui limbaj clar, corect, şi a unui
stil corespunzător, au fost dezvoltate pe parcursul
desfăşurării activităţilor didactice în calitate de cadru
asociat precum şi în cadrul cercetării doctorale. Aprecierile
referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a
seminariilor pe care le-am susţinut în calitate de cadru
asociat au fost pozitive şi favorabile, atât din partea
studenţilor cât şi din partea titularilor de curs şi a colegilor.
Capacitatea candidatului de a
Pentru perfecţionarea competenţelor didactice am urmat
îndruma studenţi sau tineri
cursurile de formare didactică şi profesionale ale DPPD,
cercetători şi competenţele
Modulul I şi II, am obţinut certificatul de Formator/Trainer,
didactice ale candidatului
acreditat de CNFPA, certificat de Manager de proiect si
certificat de Comunicare în limba engleză.
Am colaborat în repetate rânduri cu numeroşi colegi, tineri
cercetători, dar şi cu cercetători de prestigiu, pentru
obţinerea de rezultate ştiinţifice diseminate prin lucrările
publicate.
De asemenea, aprecierile primite din partea membrilor
comisiei ştiinţifice de la susţinerea publică a tezei de
doctorat, cadre universitare şi cercetători de prestigiu, au
fost deosebit de pozitive referitor la capacităţile proprii de
cercetare şi rezultatele obţinute.

-

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

-

-

Expert pe termen lung (Expert Monitorizare si
coordonare grup tinta) în cadrul proiectului
Practicieni de succes in domeniul economic
Expert pe termen scurt (coordonator de practică) în
cadrul PRAXIS – Buni practicieni în domeniul
economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă
Secretar administrativ în cadrul proiectului
Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă,
tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii
intelectuale.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit/neîndeplinit
- 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/neîndeplinit
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit/neîndeplinit
ÎNDEPLINIRE STANDARDE UNIVERSITATE
- să deţină titlul ştiinţific
de doctor în domeniul
postului sau într-o ramură
înrudită
- 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

Doctor în Finanțe din anul 2011

ÎNDEPLINIT/
NEÎNDEPLINIT
Îndeplinit

Îndeplinit
Conform listei de lucrări ataşate la dosar
(anexă la C.V.):
 6 cărţi în domeniul Finante publicate ca
autor şi coautor, reprezentând suport de
studiu pentru disciplinele din structura
postului
 16 articole publicate în reviste de
specialitate indexate în baze de date
internaţionale
 8 lucrări prezentate la conferinţe
naţionale/ internaţionale şi olimpiade
naţionale

- să aibă o medie a anilor Conform foii matricole seria A1, nr Îndeplinit
de studii universitare 0181180, media anilor de studii universitare
peste
media
minimă este 9.90/9.90 (zece)
stabilită
de
Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică
de 8,00

7. 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
- 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 etc.):
îndeplinit

Semnătura candidatului
Asist.univ.dr. Nicoleta Mihaela FLOREA

