UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
DEPARTAMENTUL: ECONOMIE, CONTABILITATE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE
Postul scos la concurs asistent, Poz. 50
Disciplinele postului: Contabilitate financiară, Contabilitatea afacerilor, Sisteme i Raportări financiare,
Simulări contabile
Domeniul de competență: Contabilitate

FIȘA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universității pentru postul de

Asistent universitar
publicat în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, nr. 402 din 28 aprilie 2015

Candidat: CRĂIŢAR (IOŢA) ADRIANA
Funcția actuală: - Asistent universitar- Asociat

Data nașterii: 25.11.1987

Instituția: Universitatea din Craiova; Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
1. Studii universitare
Nr. Instituția de învățământ
Domeniul
crt.
superior
1.
Universitatea din
Contabilitate şi
Craiova, Facultatea de
informatică de
Economie și
gestiune
Administrarea Afacerilor
2.
Universitatea din
Psihopedagogie
Craiova, Departamentul
pentru Pregătirea
Personalului Didactic
3.
Universitatea din
Contabilitate
Craiova, Facultatea de
şi Raportări Financiare
Economie și
conforme cu
Administrarea Afacerilor
Standardele
Internaţionale

Perioada

Titlul acordat

2006-2009

Diplomă licenţă –
economist

2006-2011 Certificat de absolvire
Nivelul I (2006-2009)
Nivelul II (2009-2011)
2009-2011

Diplomă master

2. Studii doctorale
Nr.
crt.
1.

Instituția organizatoare de doctorat

Domeniul

Perioada

Titlul științific
acordat

Universitatea din Craiova, Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor

Contabilitate

2011-2014

Doctor în domeniul
Contabilitate

3. Studii și burse postdoctorale (stagii de cel puțin 6 luni)
1.

Nu este cazul

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.

1.

Instituția

Domeniul

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

Universitatea din Craiova, Facultatea
01.10.2011Contabilitate 30.09.2014 Asistent universitar
de Economie și Administrarea
Afacerilor

5. Realizările profesional-științifice

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Lucrarea științifică, cea mai complexă, este teza de doctorat intitulată
„Contabilitatea şi gestiunea activităţilor de încasări şi plăţi specifice
comerţului intracomunitar şi extracomunitar”, lucrare susținută în ședință
publică în octombrie 2014 (cu calificativul foarte bine) care, în prezent, se află
în curs de publicare. O parte dintre realizările descrise în teza de doctorat,
precum şi concluziile la care am ajuns pe parcursul stagiului de doctorat, au
fost publicate, în calitate de unic autor, prim autor şi co-autor, în reviste de
specialitate recunoscute CNCSIS, dar şi în volumele unor manifestări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
În ultimul an al cercetării doctorale am beneficiat de bursă doctorală în
cadrul proiectului „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020:
promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi
responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată
românească” Contract POSDRU/159/1.5/S/140106, beneficiar proiect –
Institutul de Economie Mondiala.
Teza de doctorat se remarcă prin maniera de abordare, modalitățile de
tratare a ideilor și originalitate, tema de cercetare fiind de mare actualitate și
având o semnificație importantă pentru economia României. Contribuțiile
proprii sunt prezentate pe întregul parcurs al tezei de doctorat și nu vizează
doar descrierea și dezbaterea unor aspecte teoretice, ci se axează și pe
cercetările empirice realizate și pe finalitatea celui de-al cincelea capitol:
studiu empiric privind contabilitatea şi gestiunea tranzacţiilor internaţionale la
societăţile comerciale cu activitate de comerţ exterior.
Importanța rezultatelor proprii obținute în cadrul tezei de doctorat
reiese din faptul că aceasta constituie un veritabil instrumentar ştiinţific
destinat practicienilor din societăţile comerciale din România și în special celor
care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, cât și teoreticienilor şi instituţiilor
publice ce urmăresc activitatea de comerţ exterior a societăţilor româneşti.

Contribuțiile proprii și concluziile desprinse în teza de doctorat au fost
diseminate prin întocmirea a trei rapoarte de cercetare pe parcursul celor trei
ani, prin participarea la 13 seminarii şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi
internaţionale precum și prin publicarea a 11 articole în reviste indexate în
baze de date internaționale. Dintre cele mai importante, menţionăm:
1. M. Mihai, C. Drăgan, M. Ciumag, A. Ioţa, Obiective şi concepte contabile
specifice implementării IFRS-urilor, articol publicat în Revista Audit
financiar, ISSN 1583-5812, pg.34-42, Nr.12/2012, CNCSIS, categoria B+,
cod 799, indexată ProQuest, Ebsco, Cabell's, Ulrich's, SCIPIO,
http://revista.cafr.ro/revista.php?id=99&p=articol&aid=738.
2. M. Mihai, C. Drăgan, V. Brabete, A. Ioţa, Considerations concerning the
influence of foreign trade activities on getting financial and accounting
information, articol publicat în Revista Finanţe. Provocările viitorului, An XII
nr.14/201, ISSN: 1583-3712, pp. 78-83, CNCSIS, categoria B+, cod 541,
indexată RePEC, http://www.financejournal.ro/fisiere/revista/511217397014-09.pdf.
3. A. Ioţa, M. Mihai, O Stăiculescu, International payment methods and
techniques from the accounting perspective, articol publicat în Analele
Universităţii „Constantin Brâncuşi”, seria Ştiinţe Economice, Nr. 4/2013
ISSN 1844-7007, pp. 127-131, CNCSIS, categoria B+, cod 652 şi indexatã în
BDI: IDEAS, Genamics JournalSeek Database, EconPapers, EBSCO and
Cabell's, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2013-4/21_Iota,%20Mihai,%20Staiculescu.pdf.
4. A. Ioţa, M. Mihai, C. Drăgan, Aspects regarding factoring fundunding of
external trade, articol publicat în Journal Of International Scientific
Publication: Economy & Business, Volume 7, Part 1 Pg. 62-69, ISSN 13132555, indexat în EBSCO, http://www.scientific-publications.net/download/economy-andbusiness-2013-1.pdf.
5. M. Mihai, V. Brabete, C. Drăgan, A. Ioţa, Considerente privind creşterea
calităţii informaţiilor financiare anuale în context naţional şi international,
articol publicat în Revista Audit financiar, ISSN 1583-5812, pg.54-60,
Nr.12/2013, CNCSIS, categoria B+, cod 799, indexată ProQuest, Ebsco,
Cabell's, Ulrich's, SCIPIO, http://revista.cafr.ro/revista.php?id=111&p=articol&aid=822.
6. A. Ioţa, Study regarding the evaluation and recognition of Claims and
debts afferent to international trading Transactions, articol publicat în
Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, seria Ştiinţe Economice, Nr.
1/2014 ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 - 7007, pp. 213-218, CNCSIS,
categoria B+, cod 652 şi indexatã în BDI: IDEAS, Genamics JournalSeek
Database,
EconPapers,
EBSCO
and
Cabell's,
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2014-01/30_Iota%20Adriana.pdf.
7. M. Mihai, A. Ioţa, International statistical reporting– the duty of
economic agents, articol publicat în Analele Universităţii din Craiova, seria
Ştiinţe Economice, indexate RePEC, CEEOL, Vol. 1/2014, pp. 197-202,
ISSN 1223-365X, http://feaa.ucv.ro/AUCSSE/0042v1-026.pdf.
8. M. Ganea, A. Ioţa, Analiza riscului asociat vânzării pe credit comercial,
la nivelul întreprinderilor româneşti (Analysis of the Risk Associated with the
Sale of Commercial Credit at Romanian Companies'Level), articol publicat în

Revista Audit financiar, ISSN 1583-5812, pg.34-42, Nr. 4/2014, CNCSIS,
categoria B+, cod 799, indexată ProQuest, Ebsco,
Cabell's, Ulrich's,
SCIPIO, http://revista.cafr.ro/revista.php?id=128&p=articol&aid=849.
Documentarea bibliografică variată și cercetarea de teren realizată pe parcursul
celor trei ani de doctorat, originalitatea lucrării și a soluțiilor propuse, s-au
concretizat prin aprecierile membrilor comisiei de la susţinerea publică (prof.
univ. dr. Avram Marioara, prof. univ. dr. Tudor-Tiron Adriana, conf. univ. dr.
Megan Ovidiu şi prof. univ. dr. Mihai Magdalena), care în referatele de
apreciere a tezei de doctorat au subliniat contribuția pe care am adus-o la
clarificarea și îmbogățirea cunoștințelor dintr-un domeniu important cum
este acela al contabilităţii activităţilor de comerţ intra şi extracomunitar. A fost
de asemenea apreciat preţiosul instrumentar de lucru bazat pe o abordare
sistemică şi în spirit de interdisciplinaritate ce îmbină echilibrat aspectele
teoretice cu numeroase propuneri vizând o aplicabilitate practică posibilă.
Activitatea didactică a fost apreciată pozitiv, obținând calificativele Bine
și Foarte bine, în urma evaluării din partea studenților în perioada 2011-2014
și a evaluării membrilor catedrei și directorului de departament.
Capacitatea
Indicatorii de evaluare a cadrului didactic s-au referit la:
candidatului de
- comunică obiectivele seminarului suficient de clar
a îndruma
- s-a prezentat bine pregătit de fiecare dată
studenţi sau
- a utilizat în întregime timpul pentru derularea activităţii didactice
tineri
programate
cercetători şi
- foloseşte pentru exemplificări situaţii din realitatea economică
competenţele
- integrează foarte bine teoria cu practica
didactice ale
- prelegerile/studiile de caz sunt în concordanţă cu tematica din programa
candidatului
disciplinei
- utilizează în permanenţă mijloace pedagogice moderne (studii de caz,
prezentări PowerPoint)
- stimulează dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă
- oferă explicaţii argumentate, pertinente şi clarificatoare la întrebările
studenţilor
- este receptiv la opiniile studenţilor
- stimulează studenţii să îşi exprime punctele de vedere critice
- a comunicat la timp rezultatele la formele de evaluare (teste, proiecte)
- a efectuat evaluarea în mod obiectiv şi transparent
- manifestă un comportament adecvat din punct de vedere etic (nu foloseşte
metode bazate pe intimidare şi constrângere, nu jigneşte studenţii, nu face
referiri în public la aspecte discriminatorii şi/sau personale)
aprecierea, în ansamblu, a activităţii desfăşurate de cadrul didactic
evaluat, la acest seminar.
În cadrul activităţii didactice desfăşurate (în calitate de asistent universitar) iam îndrumat pe studenţi în activităţile de învăţare – documentare – elaborare
lucrări practice, pe care le presupun cursurile de licenţă, iar abilitățile de
îndrumare didactică și profesională a studenților au fost exercitate în calitate

de tutore de an, rol căruia m-am dedicat în totalitate, încercând să fiu cât mai
aproape de studenții mei.
Pentru o mai bună pregătire a studenţilor, am actualizat în permanență tematica
seminariilor, adaptând-o la noile apariţii în domeniu.
Încă din perioada studiilor de licenţă şi masterat am urmat, pentru
perfecţionarea unor competenţe didactice viitoare, modulul psihopedagogic
(Nivelul I şi II), în cadrul Departamentului de pregătire a personalului
didactic, Universitatea din Craiova.
Colaborarea colegială este una de ținută academică, contribuind la
îmbunătățirea activității didactice și de cercetare, prin schimbul de experiență,
idei și valori, fapt evidențiat și prin articolele scrise împreună cu membrii
departamentului.
Capacitatea
Afinitatea si interesul pentru cercetare-dezvoltare sunt dovedite prin
candidatului de participarea în calitate de membru în următoarele proiecte de cercetare:
a conduce
1. Membru în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Studiu privind
proiecte de
organizarea pe baze moderne a contabilității și calculației costurilor
cercetare-dezvo
și proiectarea unei aplicații informatice pentru obținerea în sistem
ltare
integrat a informațiilor necesare în procesul managerial la SC X-TAL
Craiova” în perioada 15.04.2010-15.09.2010
2. Membru asociat în grantul de cercetare „Perspectives and
opportunities regarding quality cost optimization in the automotive
industry”, numărul 4C/27.01.2014.
6. Îndeplinirea standardelor Universităţii
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: îndeplinit
-să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit
- să aibă 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):
îndeplinit
Indicatori de performanță
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. realizări candidat

Nr. min.
realizări

-

Conform listei de lucrări ataşate la
dosar:
 11 articole publicate în reviste de
specialitate recunoscute CNCSIS
B+
 13 lucrări prezentate la conferințe
naționale și internaționale.

7. Îndeplinirea standardelor facultății: îndeplinit
Semnătură candidat,

