Curriculum vitae

Informatii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

Florea Nicoleta Mihaela
Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania

Telefon(oane)

-

Fax(uri)

-

E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data nasterii
Sex

Mobil:

0757027000

niko.2903@yahoo.com
romana
29.03.1985
Feminin

Locul de munca vizat /
Domeniul ocupational
Experienta profesionala
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2011 - prezent
Asistent universitar doctor in cadrul Departamentului de Finante,
Banci si Analiza Economica
 Sustinere activitati didactice diverse, seminarii si cursuri
Gestiunea financiara a intreprinderii, Fiscalitate, Management
financiar, Finante publice
 Publicarea de carti in calitate de autor si coautor
 Publicarea de articole in reviste de specialitate si volume ale
simpozioanelor si conferintelor nationale si internationale
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea
Afacerilor, Str. A.I.Cuza, nr. 13, Craiova
Invatamant și cercetare universitară

2009-2011
Preparator universitar in cadrul Catedrei de Management- Marketing

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului

 Sustinere activitati didactice diverse, seminarii si cursuri
Marketing, Management financiar
 Publicarea de carti in calitate de autor si coautor
 Publicarea de articole in reviste de specialitate si volume ale
simpozioanelor si conferintelor nationale si internationale
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea
Afacerilor, Str. A.I.Cuza, nr. 13, Craiova
Invatamant și cercetare universitară

2008-2009
Preparator universitar in cadrul Catedrei de Finante
 Sustinere activitati didactice diverse, seminarii la disciplinele
Gestiunea financiara a intreprinderii, Management financiar
 Publicarea de articole in reviste de specialitate si volume ale
simpozioanelor si conferintelor nationale si internationale
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea
Afacerilor, Str. A.I.Cuza, nr. 13, Craiova
2007-2008
Consultant credite
 Consultanta financiar-bancara cu privire la oportunitatile de
creditare pentru persoanele fizice
 Intocmirea si depunerea la sucursalele bancare a documentatiei
de creditare
SC Self Consulting SRL, Craiova, Romania

Perioada

2007-2008

Funcţia sau postul ocupat

Economist

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

 Evidenta financiar contabila primara
 Intocmirea documentelor financiare
SC Grilarstef SRL, Craiova, Romania

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

2008 – 2011
Doctor în Finanțe
Macroeconomie deschisa, Managementul proiectelor, Metodologia
cercetarii stiintifice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Scoala Doctorala
in Stiinte Economice, Universitatea din Craiova

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Doctorat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

2008 - 2010
Diploma de studii aprofundate
Managementul performanţelor şi riscurilor bancare, Management
financiar internațional , Fiscalitatea și armonizare fiscală, Contabilitate
managerială, Evaluarea afacerilor, Marketingul serviciilor financiare,
Etica în afaceri

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Studii de masterat, specializarea Finante și Administrarea Afacerilor,
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Craiova

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii de masterat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

2006 - 2010
Licentiat in Drept
Drept administrativ, drept penal, drept civil, drept comercial

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Drept si Administratie Publica, Universitatea Spiru Haret

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii Superioare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2004 - 2008
Economist

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Economie, Contabilitate, Finante publice, Fiscalitate, Moneda si credit,
Gestiunea financiara a intreprinderii, Management, Marketing

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Economie, Contabilitate, Finante publice, Fiscalitate, Gestiunea
financiara a intreprinderii,

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Finanțe și bănci, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea din Craiova.

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii superioare

Aptitudini si competente
personale

Limba(i) materna(e)
Limba(i) straina(e)
cunoscuta(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

 Certificat de absolvie curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema
„Comunicare in limba engleza” organizat de Centrul Lingvinstic
de Formare Profesionala (2012)
 Certificat de absolvie curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema
„Manager de proiect” organizat de Kaizen Training Consulting
(2010)
 Certificat de absolvie curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema
„Formator” organizat de Acces Oltenia (2010)
 Cerfiticat de absolvire „Departamentul pentru pregatirea
personalului didactic”, nivel I, organizat de Universitatea din
Craiova (2008)
 Cerfiticat de absolvire „Departamentul pentru pregatirea
personalului didactic”, nivel II, organizat de Universitatea din
Craiova (2010)
 Certificat de participare la cursul de Antreprenoriat organizat de Institutul
IRECSON si MSK Global in perioada 21.06-10.03.2013 la Pitesti, in cadrul
proiectului „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer
transnational de bune practicisi formare profesionala a intreprinzatorilor din
Romania - STEPS” , POSDRU/92/3.1/S/61332
 Diplomă acordata de Societatea de Cercetare în Leadership,
Management, Marketing şi Cultură Organizaţională, pentru
implicare în activităţile proiectului ,, Desing logistic şi
organizare simpozion Activitatea ONG-urilor şi a instituţiilor de
educaţie şi rolul acestora în societatea actuală: vectori de
creştere a nivelului de participare a cetăţenilor la viaţa socioculturală a comunităţii"(2008)

Romana
Engleza, Franceza
Intelegere
Ascultare

Vorbire

Citire

Participare la
conversatie

Scriere

Discurs oral

Exprimar
e scrisa

Engleza

B2

B1

B2

B2

B1

Franceza

B1

B1

B1

B1

B1

Competente si abilitati
sociale

- Abilități de comunicare în diverse medii (universitate, instituții
publice, societatea civilă), creativitate, dinamism, eficienta, spirit de
echipa, abilitate de a lucra cu studenţi
din toate mediile
sociale/culturale.
- Abilităti de negociere, capacitate de lucru cu şi în cadrul unor echipe
multi-funcţionale, spirit intuitiv, perseverenta, capacitate de adaptare
situațională

Competente si aptitudini - Organizare evenimente sociale și profesionale (conferințe, seminarii,
organizatorice workshopuri)
- Experienta buna a managementului, buna gestiune a timpului, simţ
organizatoric foarte bun.
- Membru în comitetul de redacţie al Revistei Finante-Provocariile
Viitorului
- Membru in diferite comisii de sustinere a lucrarilor de licenta si
dizertatie
- Membru in doua proiecte POSDRU
- Membru in comisia de evaluarea a lucrărilor prezentate la Olimpiada
naţională a studenţilor economişti, secţiunea "Finanţe şi instituţii
financiare", ediţia a IV-a 2009
Competente si aptitudini
tehnice
Competente si aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competente si aptitudini
artistice
Alte competente si aptitudini

-

Utilizator al pachetelor de programe Office (Word, Excel, Power-Point),
Internet

-

-

-

-

Permis(e) de conducere

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în:
 publicarea a 16 articole în reviste de specialitate,
 participarea la peste 10 conferinţe naţionale şi internaţionale,
 publicarea ca unic autor sau în colaborare a 6 cărţi,
Membru în proiectul strategic POSDRU Comunitate virtuală
interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a
proprietăţii intelectuale, Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, ID 56872
Participarea ca expert pe termen scurt – coordonator de practicaîntr-un proiect strategic cu finantare europeana „Praxis – buni
practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata
activa” POSDRU: 61477, beneficiar Universitatea din Craiova,

CATEGORIA B

Informatii suplimentare

-

-

Anexe

2009: Diplomă de excelenţă AFER în semn de apreciere a
profesionalismului dovedit la evaluarea responsabilă a lucrărilor
prezentate la Olimpiada naţională a studenţilor economişti,
secţiunea "Finanţe şi instituţii financiare", ediţia a IV-a 2009;
aprilie 2009: menţiune pentru lucrarea susţinută în cadrul Sesiunii
de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, Alba Iulia;
17 iulie 2008: Şef de promoţie, specializarea Finanţe-bănci,
promoţia 2008 pentru cele mai bune rezultate obţinute în
procesul de învăţământ;
2008: Bursa academică BRD – Groupe Societe Generale pentru
performanţe academice deosebite;

Copie după Cartea de Identitate
Diplomă de licenţă în specializarea Finante si Banci obţinută la
Universitatea din Craiova în anul 2008
Diploma de studii aprofundate de masterat in specializarea Finante si
Administrarea Afacerilor, obţinută la Universitatea din Craiova în anul
2010
Diplomă de doctor în domeniul Finanțe obţinută la Universitatea din
Craiova în anul 2011
Lista de lucrari stiintifice

