Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Avram Costin Daniel
9, 1 Decembrie 1918, 220171, Drobeta Turnu Severin, România

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Mobil:

0722673066

0252322066
avramcostindaniel@yahoo.com
Română
11.06.1983
M
Universitatea din Craiova / Invațamant

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Octombrie 2011- prezent
Lector universitar
Activităţi didactice (la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie,
Managementul proiectelor de cercetare în economie) şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, strada A.I. Cuza, nr. 13, Judeţul Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

Perioada

Martie 2009- 2011

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice (la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie) şi de
cercetare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, strada A.I. Cuza, nr. 13, Judeţul Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ

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

Octombrie 2006- martie 2009
Preparator
Activităţi didactice (la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie) şi de
cercetare
Universitatea din Craiova, strada A.I. Cuza, nr. 13, Judeţul Dolj
1

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

Învăţământ
Septembrie 2002- decembrie 2005
Contabil
Evidenţă contabilă, prelucrare date

Numele şi adresa angajatorului

S.C. STEVEREX S.R.L., Drobeta Turnu Severin, strada 1 Decembrie 1918, nr. 9,
Judeţul Mehedinţi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Servicii contabile şi de consultanţă

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

2010 - 2013
Cercetător postdoctoral
Economie – Flexicuritatea pieței muncii, Dreptul muncii
Titlul cercetării postdoctorale: „Impactul strategiilor privind flexicuritatea
muncii asupra modernizării pieţei muncii şi a creşterii performanţei
organizaţionale”
ASE Bucuresti/Universitatea de Vest Timisoara

ISCED 8
2006- 2010
Doctor în Economie
Macroeconomie, Microeconomie, Managementul proiectelor
Titlul tezei de doctorat: „Dezvoltarea resurselor umane în sistemul bancar din
România”
Universitatea din Craiova

Diplomă de doctor - ISCED 8
2006- 2008
Masterat în domeniul Finanţe, specializarea Management Financiar Bancar
Finanţe corporative, Modelarea deciziilor financiare, Managementul riscurilor şi
măsurarea performanţelor, Măsurarea şi gestiunea valorii, Relaţii publice şi
comunicare
Universitatea din Craiova

Diplomă de master ISCED 7
2002- 2007
Inginer Diplomat, specializarea Inginerie Economică Industrială
Teoria sistemelor economice, Metode numerice, Statistică, Dreptul muncii şi
protecţiei sociale, Inteligenţă artificială şi sisteme expert pentru management,
Managementul resurselor umane, Organizarea producţiei şi a muncii
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Universitatea din Craiova- Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice
Licenţiat ISCED 6
2002- 2006
Economist, specializarea Finanţe şi Bănci
Microeconomie, Macroeconomie, Finanţe publice, Monedă şi credit, Economie
monetară internaţională, Sisteme expert financiar bancare, Gestiune şi
contabilitate bancară
Universitatea din Craiova

Licenţiat ISCED 6

Activitatea ştiinţifică şi de
cercetare
Proiecte de cercetare
dezvoltare pe bază de
contract/grant

a. Contracte de cercetare obţinute prin competiţie:
1. Contract de cercetare 1445/31-077 în cadrul Programului 4- Parteneriate în
domeniile prioritare, Direcţia de cercetare-Mediu cu nr. 14619 din 7.12.2007 Cercetări aprofundate pentru crearea unui sistem educaţional pilot în spaţiul
virtual pentru stimularea scenariilor privind dezastrele naturale şi modul de
acţiune a cetăţenilor şi instituţiilor în situaţii de criză, perioada: 2007-2010,
valoare: 332.100 lei - membru în echipa de cercetare;
2. Proiect de cercetare „Strategii de crestere a valorii firmei sub impactul
capitalului uman, ca sursa de avantaj competitiv”
Publicarea articolelor: „ROLE OF HUMAN FACTOR IN ENHANCING
PERFORMANCE SME - REFLECTION POST CRISIS” si “EMPIRICAL
STUDY ON THE IMPACT OF GROWTH AND LEARNING POTENTIAL OF
THE COMPANY'S FINANCIAL PERFORMANCE”, perioada 2014, valoare
13.000 lei – membru în echipa de cercetare;
b. Contracte cu mediul economic:
1. Aplicarea noului sistem contabil în conformitate cu Directivele Europene de
către agenţii economici din Mehedinţi, perioada: 2006-2007, valoare: 3,213 euro
- membru în echipa de cercetare;
2. Organizarea, implementarea şi evaluarea controlului intern, perioada: 2009 2011, valoare: 10.500 euro - membru în echipa de cercetare;
3. Studiu asupra reciclarii deseurilor de cauciuc rezultate din procesul tehmologic
si a resaparii cauciucului, perioada: 2009 -2011, valoare: 10.023 euro - membru
în echipa de cercetare.
c. Contracte POSDRU
Burse Postdoctorale „Performanta si excelenta in cercetarea postdoctorala” in
domeniul stiintelor economice in Romania aria tematica „Sustenabilitatea
Sistemelor de Securitate Sociala” finanțat din Fondul Social European (FSE),
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS
DRU) - cercetător postdoctorat.
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Stagii în străinătate

Stagiu de pregătire la Universitatea Politehnică din Torino, în perioada
septembrie 2005 – februarie 2006;
Stagiu de pregătire la Universitatea din Strasbourg – IUT Louis Pasteur, mai
2011;
Stagiu de cercetare, in perioada octombrie – decembrie 2011, la Institutul de
Cercetări în Economie din Viena (W.I.F.O.).

Premii sau alte elemente de
recunoaștere a contribuțiilor
științifice

Premiul pentru cea mai buna prezentare: „Certificate of Best Presenter Award –
The International Business, Finance and Economics Research Conference Los
Angeles California – Iunie 2011”
Premiul „Cartea Anului” pentru cartea Marketing Financiar Bancar” acordat de
AGER 2008

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă
maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare
C2 Engleză
C2

Italiană

A2 Franceză

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scrisă

C2 Engleză C2

Engleză

C2

Engleză C1 Engleză

Italiană

Italiană

C2

Italiană

Franceza

A1

C2

C2

A2 Franceză A1

C1 Italiană

Franceză A1 Franceză

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de a lucra in echipa si de a comunica în cadrul acesteia.

Sunt un bun organizator, faptul ca sunt ordonat și punctual mă ajuta în a-mi
coordona activităţile și a le îndeplini cu un minim de resurse
Sunt atent la detalii încercând tot timpul să mă autodepăşesc
Sunt o persoana de încredere pe care se poate conta

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Deţin cunoştinţe tehnice atât teoretice cât şi practice, deoarece am absolvit
Facultatea de Inginerie Economică Industrială, cu precădere în domeniul
electronicii şi în special al calculatoarelor.
Sunt un bun cunoscător al programelor Microsoft Office și al interfeţei Window’s
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Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Data






Expert contabil – CECCAR,
Evaluator ANEVAR,
Membru AGER,
Membru EXPERTI TEHNICI JUDICIARI – MINISTERUL JUSTITIEI

Categoria B
Autor și coautor al 7 carți și al unor materiale didactice pentru studenți.
Autor si coautor al peste 20 de articole științifice publicate în reviste din țara și
străinătate.
Participarea la peste 30 de comunicări științifice în țara si străinătate.

Semnătura
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