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Candidat: STĂICULESCU OANA, Data naşterii: 12.07.1986
Funcţia actuală: Asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
2.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea din Craiova,
Școala Doctorală de Științe
Socio-Umane

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Contabilitate

2005-2008

Licențiat în
științe
economice

Contabilitate

2008-2010

Master

Domeniul

Perioada

Titlul ştiinţific
acordat

Contabilitate

2010-2013

Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1.
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Economie și
Contabilitate
Administrarea
Afacerilor

Perioada

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

Feb-Mai
2011

Cadru didactic asociat

2.

3.
4.

Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Economie și
Administrarea
Afacerilor
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Drept și Științe Sociale
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Drept

Contabilitate

Noi.2011Sep.2014

Asistent universitar
perioadă determinată

Economie

Oct.2014Feb.2015

Cadru didactic asociat

Contabilitate

Mar.2015prezent

Asistent universitar
perioadă nedeterminată

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul
Atât în lucrarea de doctorat, cât și în lucrările științifice
rezultatelor ştiinţifice ale
publicate au existat numeroase elemente de noutate. Astfel,
candidatului
rezultatele obținute în cadrul tezei de doctorat și a
lucrărilor realizate până în prezent, vizează o focalizare
asupra unei arii fertile de investigație care poate contribui
la îmbunătățirea performanțelor entităților economice. Pe
lângă abordarea conceptuală, destul de succintă la noi în
țară, cu privire la problematica ce vizează costul calității
din punct de vedere contabil, elementele de noutate
surprinse în cadrul cercetărilor realizate au avut în vedere:
cuantificarea în termeni monetari a efectelor calităţii asupra
produselor şi serviciilor; optimizarea nivelului costului
calităţii prin utilizarea unor metode şi instrumente
specifice; stabilirea corelaţiilor între cheltuielile entităţilor
economice şi transpunerea lor în elemente constitutive ale
costului calităţii; elaborarea unor modele conceptuale de
înaltă aplicabilitate, în vederea optimizării costului calităţii;
organizarea sistemului contabil astfel încât să se poată
determina, evalua şi analiza costurile privind calitatea. De
asemenea, aprecierile primite din partea membrilor
comisiei științifice de la susținerea publică a tezei de
doctorat, cadre universitare și cercetători de prestigiu, au
fost deosebit de pozitive referitor la capacitățile proprii de
cercetare, relevanța și rezultatele obținute.
Relevanța lucrărilor de cercetare realizate este scoasă în
evidență și de citările altor autori din domeniu. De
exemplu, lucrarea intitulată Implications and opportunities
regarding the organization of quality cost management
accounting, apare ca fiind citată de un cercetător ucrainian.
Lucrarea cu titlul A new vision of quality cost: an essential

optimization tool for managerial accounting, apare ca fiind
citata de un grup de cercetători din Tunisia.
Lucrarea cu titlul Measuring The Impact Of Creative
Management Control On The Smes And Free Enterprises
(Professions) Performances, apare ca fiind citată de două
cercetătoare din România.
Impactul rezultatelor științifice obținute s-a realizat în

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

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

primul rând datorită caracterului interdisciplinar al
cercetărilor realizate, care a presupus o emergență notabilă
între
domenii
științifice
precum:
contabilitate,
management, marketing, analiza, statistică, fiscalitate,
științe juridice, matematică, mecanică etc.
Capacitatea de îndrumare a studenților precum și
competențele didactice aferente au fost certificate în baza
diplomelor de absolvire a Departementului pentru
pregătirea personalului didactic, nivelul I și II - cursuri
organizate în cadrul Universității din Craiova. Astfel,
începând cu anul 2011 și pănă în prezent am desfășurat
activități de seminarizare la discipline precum:
Contabilitatea instituțiilor publice, Macroeconomie,
Microeconomie, Economie, Economie și dezvoltare
regională, Finanțe publice, Gestiunea financiară a
instituțiilor publice etc. Totodată, în calitate de cadru
didactic m-am straduit să îmi prezint seminariile la un nivel
academic cât mai înalt, corelat cu cerințele existente pe
piața muncii. De asemenea, am avut în vedere și am
urmărit actualizarea și perfecționarea suporturilor necesare
desfășurării activităților didactice, pentru ca seminariile să
reflecte noutăţile din domeniile abordate, precum și
fructificarea la maximum a potențialului intelectual al
fiecarui student, prin prisma personalității lor individuale și
de a le trezi interesul spre tematica abordate.
În toată această perioadă, atât în rândul studenților, cât și a
colectivului facultății am fost apreciată ca fiind o persoană
activă și dedicată activității didactice, prin acordarea
calificativului foarte bine, în urma evaluărilor periodice
desfășurate.
1. ”Perspective şi oportunităţi de optimizare a costului
calităţii în cadrul industriei constructoare de maşini”,
nr. 4C/ 27.01.2014, grant intern de cercetare
interdisciplinară, în valoare totală de 24.000 lei, unde
am participat în calitate de membru în echipa de
cercetare.
2. ”Stagii de practică pentru cariera ta în drept”, ID
139733, proiect POSDRU, valoare totală buget UCV în
calitate de partener 281.293,50 lei, în calitate de
contabil.
3. ”Program de orientare, consiliere profesională și
pregatire la locul de munca pentru studentii din
domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia”,
ID 139411, proiect POSDRU, valoare totală buget
UCV în calitate de beneficiar 1.266.295,96 lei, în
calitate de asistent financiar.
În cadrul acestor proiecte, consider că am acumulat o
experienţă deosebită, atât datorită complexităţii și
diversității acestora, cât și prin colaborarea cu o serie cadre
didactice, cercetători și persoane cu o experienţă relevantă

în domeniul abordat.
De asemenea, în prezent dețin poziția de coordonator
direcție de cercetare în cadrul Centrului de Științe
Administrative și Politici Publice, centru dedicat
promovării cercetării științifice în domeniul științelor
administrative și susținerii de acțiuni de cooperare
științifică cu universități și instituții de cercetare din țară și
din străinătate.
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 cel puţin 10 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,
conform CV-ului: îndeplinit
Nr. min.
realizări

Indicatori de performanţă
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

10

Nr.
realizări
candidat
 6 cărți/
suporturi de
curs
 14 articole
BDI
 2 articole
ISI
Proceedings
 1 articol
volum
conferință
 14
participări
conferințe
internaționale
 3
participări
conferințe/
simpozioane
naționale

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului
Asist.univ.dr. Stăiculescu Oana

