UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE FINANŢE, BĂNCI ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ
Postul scos la concurs: lector universitar, Poziţia: 33
Disciplinele postului: Creditarea întreprinderii de CTS ; Sisteme bancare comparate ; Monedă
şi credit; Monedă şi credit 1; Monedă şi credit 2; Creditarea întreprinderii; Relaţii financiarmonetare internaţionale
Domeniul de competenţă: Finanţe

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Lector universitar
publicat Monitorul Oficial al României nr. 324

Candidat: Niţoi Mihai, Data naşterii: 25.02.1985
Funcţia actuală: Asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
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Instituţia de învăţământ
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superior
1.
Universitatea din Craiova
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Universitatea din Craiova
2. Studiile de doctorat
Nr.
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doctorat
1.
Universitatea din Craiova
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Finanţe
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Doctor

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

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
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Instituţia
1.

Universitatea din
Craiova
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Finanţe
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2011 - 2014

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
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Asistent universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Cu privire la realizările profesionale şi ştiinţifice, menţionez
faptul că absolvirea studiilor de licenţă, de masterat şi de
doctorat am realizat-o în cadrul Universităţii din Craiova,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. În anul
II de doctorat, am efectuat un stagiu de cercetare şi
perfecţionare în cadrul Université Panthéon-Assas – Paris II.
De asemenea, în prezent, beneficiez de o bursă de cercetare
postdoctorală, obţinută prin concurs, în cadrul Academiei
Române.

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Pe parcursul dezvoltării academice, am primit numeroase
aprecieri cu privire la rezultatele activităţii ştiinţifice. Astfel,
am obţinut Marele Premiu ”Victor Slăvescu”, la Olimpiada
Naţională de Finanţe şi premiul I în cadrul sesiunii de
comunicări ştiinţifice a studenţilor din anul 2009. În cadrul
studiilor doctorale, în domeniul Finanţe, pe parcursul celor 3
ani, am beneficiat de bursă doctorală. De asemenea, la
sfârşitul ciclului de 3 ani de studii doctorale, am susţinut
public teza, obţinând calificativul ”Foarte bine”, iar ulterior
am obţinut şi confirmarea titlului de doctor. Lucrarea
„Sisteme Bancare Comparate”, la care am participat în
calitate de coautor, a primit premiul I pentru literatură de
specialitate economică în domeniul „Monedă şi bănci” din
partea Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, în
anul 2013. Recunoaşterea academică este susţinută şi de
faptul că, începând cu anul 2011 şi până în prezent, sunt
invitat al Băncii Naţionale a României în cadrul întâlnirilor
bianuale ale proiectului Academica, destinat cadrelor
didactice din învăţământul universitar.
Rezultatele concrete ale activităţii de cercetare s-au
concretizat în publicarea a 3 cărţi de specialitate; 13 articole
indexate în baze de date internaţionale, dintre care un articol
a fost publicat în Applied Economics, revistă indexată ISI,
cu scor relativ de influenţă egal cu 0,375, conform
UEFISCDI; 6 studii şi articole prezentate în cadrul unor
conferinţe naţionale şi internaţionale. De asemenea, am
participat, în calitate de membru, în echipa a două granturi
de cercetare.
În opinia mea, relevanţa şi impactul activităţii de cercetare
sunt susţinute de articolul publicat în 2014, în Applied
Economics, revistă indexată ISI, cu scor relativ de influenţă
egal cu 0,375, precum şi de numeroasele citări în lucrările
altor autori, citări în reviste ISI şi BDI. Astfel, între cele mai
relevante citări, menţionez următoarele:
 Articolul ”Efficiency in the Romanian Banking System:
An Application of Data Envelopment Analysis” a fost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

citat de:
Ismail, F., Majid, M. S. A., & Rahim, R. A. (2013).
Efficiency of Islamic and conventional banks in
Malaysia. Journal of Financial Reporting and
Accounting, 11(1).
Munteanu, A., Brezeanu, P., & Badea, L. (2013).
Productivity change patterns in the Romanian banking
system–the impact of size and ownership on total factor
productivity. Theoretical & Applied Economics, 20(6).
Socol, A., & Danuletiu, A. E. (2013). Analysis of the
Romanian banks ‘performance through ROA, ROE and
non-performing loans models. Annales Universitatis
Apulensis Series Oeconomica, 2(15).
Munteanu, A., Brezeanu, P., & Badea, L. (2013) Modele
de transformare a productivităţii în sistemul bancar
românesc–impactul
dimensiunii
şi
al
originii
acţionariatului asupra productivităţii totale. Economie
teoretică şi aplicată, 20(6).
Mogoşeanu, B. (2013). Comparative study on the level
of efficiency and its determinants for the manufacturing
industry in Central and Eastern Europe. Annals of the
University of Craiova – Economic Sciences Series,
41(28).
Munteanu, A., & Brezeanu, P. (2012). Do Romanian
banking institutions create shareholder value?. Procedia
Economics and Finance, 3.
Gallizo, J. L., Moreno, J., & Pop, I. I. (2011). Banking
efficiency and European integration. Implications of the
banking reform in Romania. Annales Universitatis
Apulensis-Series Oeconomica, 13(2).

 Articolul “Monetary policy transmission mechanism in
Romania over the period 2001 to 2012: a BVAR
analysis” a fost citat de:
Dedu, V., & Stoica, T. (2014). The impact of monetary
policy on the Romanian Economy. Romanian Journal of
Economic Forecasting, 17(2). (ISI Thomson, FI=0.394)
 Articolul “Monetary policy analysis in Romania: A
Bayesian VAR approach” a fost citat de:
1. Cocriş, V., & Nucu, A. E. (2013). Interest rate channel in
Romania: assessing the effectiveness transmission of
monetary policy impulses to inflation and economic
growth. Theoretical & Applied Economics, 20(2).
2. Nucu, A. E., & Cocriş, V. (2013). Monetary policy and
financial stability: empirical evidence from Central and
Eastern European countries. Baltic Journal of
Economics, (1). (ISI Thomson, FI=0.143)
3. Popescu, I. V. (2014). Global financial crisis-driven
mutations affecting the transmission mechanism

customized to monetary policy strategies. A VAR,
SVAR and BVAR approach. Theoretical & Applied
Economics, 21(2).
 Articolul “Inflation Inertia and Inflation Persistence in
Romania Using a DSGE Approach” a fost citat de:
Anghelache, C., Anghelache, G., Dumitrescu, D.,
Dragomir, B., Soare, D. (2014). The Evolution of the
Index of Population Consumption Prices. Revista
Română de Statistică, 4.
 Articolul ”On the Macroeconomic Performance of
Monetary Policies. A Stochastic Simulation Based on the
Taylor’s Rule” a fost citat de:
Belingher, D., & Bodislav, A. D. (2012). The Optimal
Interval for the Taylor rule Appliance in Romania.
International journal of mathematical models and
methods in applied sciences, 2.
 Lucrarea “Sisteme bancare comparate. Comparative
analysis of banking systems” a fost citată de:
1. Scantee, R., & Stoica, O. (2013). Evaluation of the
European Central Bank's Monetary Policy in Terms of
Taylor Rule. Accounting & Finance Research, 4.
2. Văduva, A. M. (2014). Global Banking-The New Rules
of the Game. Revista de ştiințe politice. Revue des
sciences politiques, 241.
În opinia mea, cele menţionate anterior sunt elemente care
demonstrează expertiză ştiinţifică şi impactul rezultatelor
obţinute în activitatea profesional şi ştiinţifică.
Capacitatea de a îndruma studenţi şi tineri cercetători,
precum şi competenţele didactice sunt demonstrate, în
primul rând, de faptul că, în cadrul procesului de evaluare a
cadrelor didactice, desfăşurat bianual de Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, am obţinut, din
partea studenţilor, note peste 9,50, pe o scară de la 1 la 10,
punctaje aferente calificativului foarte bine.
Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

În al doilea rând, m-am implicat activ în coordonarea
studenţilor participanţi la competiţiile şi olimpiadele
naţionale, precum şi la conferinţele ştiinţifice, rezultatele
acestora fiind semnificative.
În al treilea rând, am participat, în calitate de coordonator,
la activităţile cercului ştiinţific al studenţilor de la
specializarea „Finanţe şi bănci”, Banking Scientific Circle.
Mai exact, am participat la întâlnirile bilunare ale cercului,
dar am organizat şi vizitele tematice ale studenţilor din
cadrul cercului ştiinţific la Banca Naţională a României şi la

Bursa de Valori Bucureşti.
În al patrulea rând, în calitate de expert pe termen scurt în
cadrul proiectului PRAXIS – Buni practicieni în domeniul
economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, am
coordonat practică studenţilor de specializarea de Finanţe şi
bănci.

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de cercetaredezvoltare

În ultimul rând, ţin să menţionez faptul că, în ultimii doi ani
am coordonat lucrări de licenţă ale studenţilor de la
specializarea de licenţă Finanţe şi Bănci.
Am participat, în calitate de membru al echipei, la proiectul
„Studiu privind relaţia dintre performanţe, risc şi capital
în activitatea bancară în contextul crizei financiare
internaţionale”, câştigat prin competiţie şi finanţat de
Universitatea din Craiova. Am participat, în calitate de
cercetător în formare, la proiectul PNII-IDEI 952/2009,
„Model destinat prognozei evoluţiei economiei reale şi
sistemului de pieţe financiare din România utilizând
elemente din termodinamica sistemelor deschise”, finanţat
de către CNCSIS-UEFISCDI.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţine diplomă de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit;
- o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai
mică de 8,00: îndeplinit;
- 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;
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

22

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului,

