UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE, BĂNCI ȘI ANALIZA ECONOMICĂ
Postul scos la concurs: lector, Poz. 34, Disciplina: contabilitatea institutiilor publice;
macroeconomie, diagnosticul financiar al organizatiei publice; gestiunea financiara a
institutiilor publice
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

Candidat: Selisteanu Stelian
Data naşterii: 20.07.1964
Funcţia actuală: Sef Oficiu Regional de Audit
Instituţia: Curtea de Conturi a Romaniei- Autoritatea de Audit
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1.
Facultatea
de
Stiinte
Economice, Craiova
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Facultatea
de
Stiinte
Economice, Craiova

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Ecomomic

1983- 1988

Economist

Perioada

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor in economie

Domeniul
Economic

1997- 2000

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

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

Universitatea din
Craiova

Domeniul
Economic

Perioada
2013-2014

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Asist. Univ. dr.

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

In lucrarile elaborate(teza de doctorat, carti, articole,
contracte de cercetare) au fost surprinse si dezvoltate noi
valente in cadrul unor domenii cu o reprezentare explicita
in cadrul sistemelor fiscal, financiar si de productie din
tara noastra.
Poate fi exemplificata in acest sens teza de doctorat in
cadrul careia( studiu de caz) a fost demonstrata
posibilitatea aplicarii in industria de automobile din
Romania a unor metode noi de organizare a productiei ,
care sa permita managementului luarea unor decizii in
conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.
De asemenea, noile relatii juridice de drept fiscal si
financiar create dupa 1989 ca urmare a schimbarii radicale
a sistemului fiscal si a celui financiar din Romania, au
facut obiectul publicatiilor sus mentionate in care acestea
au fost consemnate si explicate in contextul politicilor din
domeniu.
Icepind cu anul 2001 si pana in anul 2012, am fost cadru
universitar asociat la Facultatea de drept si stiinte
administrative” Nicolae Titulescu”- Universitatea din
Craiova, iar incepand cu anul universitar 2012-2013 sunt
cadru didactic titular la Universitatea din Craiova – FEAA.
Cursurile universitatre abordate/ predate in aceasta
perioada au fost: fiscalitate, finante publice, elemente de
contabilitate, drept fiscal, procedura fiscala contabilitatea
institutiilor puyblice, macroeconomie, ec. Politica, preturi
si concurenta..
Contract de cercetere nr. 5C/27.02.2012 si
125/06.03.2012, incheiate intre IPA SA si Universitatea din
Craiova- Cercetari privind nivelul emisiilor produse de
autobuze carepopereaza cu amestec de combustibil
biodiesel in mun. Craiova, in cadru proiectului MODERN„ Mobility Development and Energy use Reduction”, Call
identifier FP7/ Civitas- SST- 2007- TREN-I, Identifier
219041.

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;

Indicatori de performanta
Lucrari publicate in reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS in categoriile A, B+, B sau in reviste si
conferinte relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de catre facultati), inclusiv suport de studiu pentru
disciplina/ disciplinele din structura postului.

Nr.
minim Nr. realizari
realizari
candidat

10

11

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: indeplinit

Semnătura candidatului

