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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1. Universitatea din Craiova,
Facultatea
de
Stiinte
Economice
2.

3.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Ingineria si
Managementul
Sistemelor
Tehnologice
Universitatea din Craiova,
Facultatea
de
Stiinte
Economice

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

Domeniul

Perioada

Ştiinţe economice şi
administrarea
afacerilor,
Finante Banci
Inginerie economică
industrială

2002-2006

Licenţiat în
ştiinţe
economice

2002-2007

Inginer diplomat

Ştiinţe economice şi
administrarea
afacerilor,
Management
Financiar Bancar

2006-2008

Master in stiinte
economice

Domeniul

Perioada

Economie

2006-2009

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
Instituţia de învăţământ
Nr.
Domeniul/
superior şi Facultatea
Perioada
Crt.
Specializarea
absolvită

1. ASE Bucuresti

Titlul acordat

Economie

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în economie

Tipul de bursă

Bursă în cadrul proiectului
POSDRU/89/1.5/S/59184
„Performanţă şi excelenţă în
2010-2013
cercetarea postdoctorală în
domeniul
ştiinţelor
economice din România”

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1.
Universitatea din Craiova Stiinte economice
si administrarea
afacerilor,
Economie
2.
Universitatea din Craiova Stiinte economice
si administrarea
afacerilor,
Economie
3.
Universitatea din Craiova Stiinte economice
si administrarea
afacerilor,
Economie

Perioada
Oct.2006mar.2009

Mar.2009-2011

2011-prezent

Titlul/postul sau gradul
profesional
Preparator universitar

Asistent universitar

Lector universitar

5. Realizările profesional - ştiinţifice

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Teza de doctorat cu titlul „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul
bancar din România” a fost apreciată de către specialişti recunoscuţi
atât pentru stadiul cunoașterii cât şi pentru cercetarea empirică în cadrul
sistemului bancar din ţara noastră. Astfel, domnul prof. univ. dr. Ioan
Trenca, de la Universitatea Babeş Bolyai, a apreciat problematica
abordată de teză ca fiind de o permanentă actualitate reprezentând o
reuşită sinteză a cunoştinţelor teoretice şi experienţelor practice
acumulate în decursul pregătirii doctorale, dar şi a activităţii nemijlocite
de cercetare desfăşurtă în domeniul banking-ului din ţara noastră.
Elementele de noutate din teza de doctorat, dezvoltate în cercetările
ulterioare, constau în studiul flexicurităţii muncii, care s-a extins de la
domeniul bancar la nivelul pieţei muncii din Regiunea de Dezvoltare
Sud Vest Oltenia, la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, cu
ajutorul unor instrumente de lucru proprii: matricea flexicurităţii,
chestionare, tehnici de eşantionare şi prelucrare a datelor.
Rezultatele cercetării au fost încorporate astfel:
 Lucrări de specialitate publicate
7
din care:
- cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS 7
 Articole ştiinţifice publicate
din care:
- reviste categoria BDI

21 (8 unic autor, 13 coautor)

 Participări la conferinţe internaţionale:
34
- articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale în străinătate
9
- articole publicate în volume şi comunicate la manifestări ştiinţifice
internaţionale în ţară
25
 Contracte de cercetare
5

Îmbunătăţirea competenţelor mele profesionale şi didactice a constituit
şi va constitui un obiectiv permanent, firesc în procesul de schimbare şi
de adaptare a învăţământului universitar românesc la cerinţele
europene. În acest sens am acordat o importanţă deosebită participării
la stagii de pregătire şi schimburi de experienţă în străinătate.
Exemplificăm participarea în mai 2011 la un stagiu de pregătire la
Universitatea din Strasbourg – IUT Louis Pasteur şi implicarea în
pregătirea postdoctorală – Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/59184
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul
ştiinţelor economice din România” – aria tematică „Sustenabilitatea
sistemelor de securitate socială”, cu tema „Impactul strategiilor privind
flexicuritatea muncii asupra modernizării pieţei muncii şi a creşterii
performanţei organizaţionale”.
Prin cercetarea postdoctorală ce face obiectul contractului de cercetare
postdoctorală nr. 0542 din 01.11.2010 în cadrul proiectului
POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” – aria
tematică „Sustenabilitatea sistemelor de securitate socială”, cu tema
„Impactul strategiilor privind flexicuritatea muncii asupra modernizării
pieţei muncii şi a creşterii performanţei organizaţionale” derulată până
în anul 2013 am realizat în vederea dezvoltării carierei universitare
următoarele obiective:
 participarea pentru cercetare, în domeniul flexicurităţii pieţei
muncii, pe o perioadă de 3 luni la Institutul de Cercetări
Economice din Viena;
 participarea, cu lucrări ştiinţifice, legate de obiectul cercetării, la 3
conferinţe transnaţionale în state membre ale Uniunii Europene şi
la 6 conferinţe interne;
 participarea la 2 ateliere tematice organizate în cadrul proiectului;
 participarea la 2 forumuri cercetare-mediu economic–învăţământ
superior;
 participarea la conferinţa finală organizată în cadrul proiectului;
 publicarea unei lucrări de sinteză în colecţia „Cercetare avansată
postdoctorală în ştiinţe economice” în cadrul proiectului
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul
ştiinţelor
economice
din
România”
–
contract
POSDRU/89/1.5/S/59184, prin Editura ASE, în anul 2013, cu titlul
“Impactul strategiilor privind flexicuritatea muncii asupra
modernizării pieţei muncii şi a creşterii performanţei
organizaţionale”
Prestigiul ştiinţific poate fi dovedit şi prin prezenţa ca organizator şi/sau
moderator la conferinţe internaţionale şi membru în comitetul ştiinţific
al unor manifestări, precum:
 Membru in colectivul de organizare al WSEAS Internațional
Conference Turism and Economy Development organizat de
Universitatea din Craiova – CUDTS 27-29.10.2011;
 Membru in colectivul de organizare al „La un pas de integrare :
Oportunităţi şi ameninţări” Drobeta Turnu Severin, 2-3 iunie
2006 organizat de Universitatea din Craiova – CUDTS;






Membru în Comitetul Stiinţific al Simpozionului organizat de
ITM Mehedinti – “Locuri de muncă sigure şi sănătoase –
gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de
muncă” – octombrie 2014;
Moderator la conferinţele ICONEC 2012, ICONEC 2014 ale
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor –
Universitatea din Craiova;
Chairman la Conferinţa Internaţională EBES 2012 organizată în
Polonia la Varşovia, în perioada 2-5 noiembrie 2012.

De asemenea în anul 2011 am obţinut premiul pentru cea mai buna
prezentare: „Certificate of Best Presenter Award – The International
Business, Finance and Economics Research Conference Los Angeles
California – Iunie 2011”.

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

Impactul activității de cercetare este pus în evidență prin cele peste 20
de citări ale lucrărilor științifice realizate, în cadrul unor cercetări
desfășurate de autori români sau străini.
Capacitatea de coordonare a activităţii studenţilor s-a evidenţiat cu
ocazia îndrumării lucrărilor selecţionate pentru următoarele olimpiade
naţionale, organizate de AFER:
 Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, Ediţia a-IV-a,
20-21 noiembrie 2009, Bucureşti, Secţiunea Marketing - „Studiu
privind piaţa produselor şi serviciilor bancare în Judeţul
Mehedinţi”;
 Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, Ediţia a-VI-a, 68 mai 2011, Bacău, Secţiunea Economie şi Dezvoltare Durabilă
- „Flexicuritatea pieţei muncii - între principii şi posibilităţi de
implementare”.
De-a lungul carierei universitare s-a urmărit, într-o primă fază,
implicarea în organizarea, alături de studenţi şi cadrele cu mai multă
experienţă, de workshop-uri şi de întâlniri cu reprezentanţii entităţilor
din judeţul Mehedinţi. Se exemplifică în acest sens organizarea
următoarelor workshop-uri:
 31.03.2010, cu tema „Actualităţi pe piaţa produselor şi
serviciilor bancare şi de asigurări” la care au participat
reprezentanţii ING BANK România, MKB Romextera Bank,
Bancpost, Asirom SA, Omniasig, studenţi şi cadre didactice;
 03 iunie 2011, cu tema „Criza economica, recesiune,
relansare”, unde au participat cadre universitare şi studenţi ai
Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, precum şi cadre
didactice din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti;
 1 iunie 2012, cu tema Lecţiile crizei, la care împreună cu cei doi
tutori Prof. univ. dr. Ioan Talpoş, din partea Universității de
Vest Timişoara şi cercetător ştiinţific gradul I Franz Sinabell,
din partea Institutului de Cercetări în Economie din Viena
(W.I.F.O.) am elaborat şi prezentat lucrarea Strategia Europa
2020 – Studiu comparativ Austria – România;
 7 iunie 2013, cu tema „Probleme actuale ale economiei globale,

Capacitatea
candidatului de a
conduce proiecte
de cercetare dezvoltare

cazul României” la care am îndeplinit funcţia de secretar al
Secţiunii III – Studii de licenţă.
În cadrul contractului de cercetare postdoctorală nr. 0542 din
01.11.2010
în
cadrul
proiectului
POSDRU/89/1.5/S/59184
„Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul
ştiinţelor economice din România”, coordonat de ASE Bucureşti, cu
participarea a 80 de tineri cercetători din mai multe centre universitare
din România, prin intermediul platformei electronice au fost diseminate
rezultatele cercetării şi a existat un permanent schimb de idei, la care au
participat activ toţi cercetătorii din proiect.
Pentru a obține noi competențe în activitatea didactică, în anul
2010, am obţinut Certificatul de absolvire pentru Manager de Proiect,
organizat de Kaizen Training Consulting, Craiova, cu nota 10, iar în
noiembrie 2012 am participat la Școala de Studii Avansate
”Contabilitatea și Sustenabilitatea Financiară în Sectorul Public”
organizată în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de
Gestiune, Academia de Studii Economice din București.
Rezultatele activităţii didactice şi de cercetare au fost apreciate
prin acordarea calificativului „foarte bine” atât de studenţi, colegii din
departament cât şi de directorul de departament.
Participarea ca membru în cinci contracte de cercetare, a permis
câştigarea competiţiei pentru cercetarea postdoctorală „Impactul
strategiilor privind flexicuritatea muncii asupra modernizării pieţei
muncii şi a creşterii performanţei organizaţionale”. În cadrul cercetării
postdoctorale am fost selecţionat de Institutul de Cercetări Economice
(WIFO) din Viena, ceea ce mi-a permis să lucrez alături de cercetători
din universităţile din ţară şi cercetători ai Institutului vienez.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit
- îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice
funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin OMECTS 6560/20.12.2012,
publicat în Monitorul Oficial nr. 890 bis/27.12.2012 şi modificat cu OMEN nr.
4204/15.07.2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 440/18.07.2013, potrivit art. 219 alin. (1) al
Legii Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011: îndeplinit
Domeniul de activitate (Indicator, Criteriu)

Punctaj
minim
Activitatea didactică / profesională (A1)
10
Minim o carte
Activitatea de cercetare (A2)
35
Minim 8 articole
Recunoaşterea impactului activităţii (A3)
5
TOTAL
50
* Justificarea îndeplinirii standardelor minime naţionale în Anexa 1

Punctaj
realizat
44
7 cărţi
155,48
21 articole
66
265.48

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Candidat
Lect. univ. dr. Avram Costin Daniel

