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1. Studiile universitare
Nr.
crt.

1.

Instituţia de învăţământ superior

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Universitatea din Craiova
Facultatea de Științe Economice
Master Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova
Facultatea de Științe Economice
Specializarea Contabilitate și
informatică de gestiune

Economie

1999-2001

Diplomă de
master

Economie

1994-1998

Economist

Domeniul

Perioada

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.
1.

Instituţia organizatoare de
doctorat
Universitatea din Craiova

Economie

Titlul ştiinţific
acordat
2000-2008 Doctor

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
-

-

-

-

-

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.

Instituţia

Domeniul

1.

Universitatea din Craiova

Economie

2.

Universitatea din Craiova

Economie

3.

Universitatea din Craiova

Economie

Perioada

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
01.10.2006- Lect.univ.dr. asociat
30.09.2013
01.10.2013- Lect.univ.dr.
30.09.2016 perioada determinata
01.10.2016- Lect.univ.dr. asociat
prezent

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul rezultatelor
ştiinţifice ale candidatului

În sinteză, activitatea mea de cercetare poate fi prezentată
astfel: 9 carți publicate ca autor sau coautor; 1 articol indexat în
baze de date Thomson Reuters – ISI; 4 articole indexate în baze
de date Thomson Reuters – ISI Proceedings; 12 articole
publicate în reviste cotate BDI/CNCS B; 12 articole publicate
în volumele unor conferințe internaționale în țară sau
străinătate; 8 contracte de cercetare.
Teza de doctorat cu titlul „Tendinţe şi mutaţii în
structura pieţei financiare din România” a fost apreciată de
către specialişti recunoscuţi atât pentru activitatea didactică cât
şi activitatea practică din cadrul sistemului economicofinanciar românesc din ţara noastră. Astfel domnul prof. univ.
dr. Constantin Fota (Universitatea din Craiova) a evidenţiat
faptul că lucrarea de doctorat trebuie remarcată prin alegerea
temei de studiu, o temă de actualitate, cu aplicaţii de mare
importanţă pentru viaţa economico-socială, atât pe plan
naţional, regional cât şi mondial. Teza de doctorat are o
structură adecvată, în cadrul căreia se îmbină criteriile logice
cu cele cronologice, o abordare de la simplu la complex,
inductiv-deductivă, bine elaborată pe capitole şi subcapitole şi
susţinută de o bibliografie diversificată.
Totodată domnul prof. univ. dr. Constatin Fota a
aprecieat că teza demonstrează în mod convingător faptul că
doctorandul a studiat şi a internalizat cele mai reprezentative
realizări în domeniul modelării economico-matematice asupra
pieţei de capital, a celor mai recunoscuţi economişti laureaţi ai
premiului Nobel din ultimele decenii, dar şi cele mai recente
evoluţii în planul dezbaterii teoretice şi practicii legate de piaţa
financiară din România.
Domnul prof. univ. dr. Ion Roşu Hamzescu
(Universitatea din Craiova) a prezentat o scurtă informare
asupra conţinutului şi structurii lucrării, apreciind pozitiv
structurarea tezei şi succesiunea articulată a ideeilor stiinţifice.
În acelaşi timp s-a exprimat favorabil asupra conţinutului
lucrării care face faţă exigenţelor academice şi a considerat că
lucrarea, prin conţinutul său, dovedeşte o documentare
corespunzătorare efectuată în procesul de elaborare a tezei de
doctorat. Lucrarea are contribuţii personale ale doctorandului,
dovedind, astfel, originalitate şi caracter inovator. De asemenea
domnul prof. Univ. Dr. Ion Roşu Hamzescu a considerat
cercetarea empirică, inductivă şi deductivă fundamentată şi de
strictă specialitate, folosind şi îmbinând inteligent cunoştinţe
din mai multe discipline economice.
Astfel, elementele de noutate din teza se ridică la un nivel
calitativ deosebit prin:
- informaţii ştiinţifice valoroase, actuale, elaborate pe
baza literaturii de specialitate;
- rigoarea ştiinţifică a lucrării, stilul sobru şi concis
care caracterizează întreaga teză;
- valorificarea studiilor şi cercetărilor ce formează
nucleul teoretic al transferului de creativitate;

contribuţia importantă în domeniu prin realizarea
unei cercetări aprofundate, prin investigarea şi
sintetizarea esenţei transferului de tehnologie şi
principalelor mutaţii pe piaţa de capital
internaţională, în contextul accelerării fenomenului
de globalizare;
- noutatea şi aplicabilitatea practică deosebită a
concluziilor,
elementelor
evaluate
şi
recomandărilor;
- prezentare amănunţită şi consistentă a aspectelor de
globalizare şi integrare europeană a României în
marea familie comunitară, a reglementărilor
evaluate în domeniul pieţei financiare, utile în
perfecţionarea operei legislative a României
- îmbinarea analizei de la general la particular a pieţei
de capital româneşti în cadrul pieţelor de capital
europene;
- analiza rolului şi competenţelor Comisiei Nationale
a Valorilor Mobiliare din România ca unic organism
cu atribuţii decisive în organizarea şi reglementarea
pieţei de capital autohtone şi continuarea procesului
de ajustare a legislaţiei României privind piaţa de
capital la aquis-ul comunitar;
- focalizarea asupra mediului economico-financiar şi
asupra pieţei financiare româneşti;
- relevanţa surselor bibliografice, utilizarea judicioasă
a acestora şi concordanţa cu ultimele studii în
domeniu.
În cei 10 ani de experiență în învățământul superior la
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității din Craiova, am desfășurat activități de predare
cursuri și seminarizare la forma de învățământ licență zi, ID și
master.
În cadrul acestor activități am încurajat și stimulat
participarea activă a studenților, am încercat să elimin învăţarea
prin memorare și am avut mereu în vedere dezvoltarea
capacităţilor de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de
lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire.
În cadru proiectului POSDRU Promovarea culturii
antreprenoriale cu titlul Fii manager pentru afacerea ta, ID
PROIECT: POSDRU/92/3.1./S/ 49297, am desfășurat cursuri
de predare în calitate de lector.
Tot pe componenta didactică, în cadrul proiectului Egale pe
piața muncii egale în afaceri, am desfășurat cursuri de predare
în calitate de lector.
Pentru coordonarea studenților pentru efectuarea stagiilor
de practică, am participat în calitate de expert Realizare și
gestionare parteneriate stagii de practică, în cadrul proiectului
cu titlul Pregătiți pentru performanță pe piața muncii,
(POSDRU, ID 155806, director I. Stancu, perioada iulie
decembrie 2015). Centrele cu care am realizat acorduri de
practică sunt: A.P.I.A. Dolj, Compania de Apă Oltenia S.A.,
-

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

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, R.A.T. Craiova, Raiffeisen Bank,
Craiova, Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, S.C. Piețe
și Târguri Craiova S.R.L., Direcția de Impozite și taxe –
Primaria Municipiului Craiova.
Pe latura didactică şi de cercetare am dezvoltat relaţii de
colaborare cu cadre didactice din străinătate participând prin
programul Erasmus și Erasmus + la stagii de instruire și
predare astfel: octombrie 2014 program Erasmus, vizită de
studiu și stagiu documentar, Canakkale Onsekiz Mart
University, Turcia; octombrie 2015 program Erasmus +, vizită
de studiu și stagiu documentar Izmir University; noiembrie
2016 program predare Erasmus +, Halic University Istanbul,
Turcia.
În diverse rânduri, am colaborat cu tineri doctoranzi din
ţară în vederea elaborării de articole ştiinţifice, publicate în
reviste de prestigiu sau susținute la conferințe naționale și
internaționale.
Rezultatele activităţii didactice şi de cercetare au fost
apreciate prin acordarea calificativului „foarte bine” atât de
către studenţi, cât şi de directorul de departament.
Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

Pe parcursul celor 10 ani de activitate m-am implicat în
activitatea de cercetare ştiinţifică, finalizând 8 contracte de
cercetare în domeniul economic ca membru în echipa de
implementare.
Toate proiectele în care am fost implicat s-au finalizat în
bune condiţii, cu atingerea integrală a obiectivelor iniţiale, fără
disfuncţionalităţi, fără penalizări din partea organismelor
finanţatoare.
În continuare inserez o listă a proiectelor la care am
participat:
1. Studiu privind opţiunile de finanţare ale S.C. Service auto
Ray S.R.L. în vederea susţinerii strategiei de dezvoltare pe
termen mediu. Contract nr. 99 C/04.12.2007 în valoare de
3200 de Euro director de proiect Prof.univ.dr. Ştefan Bratu;
2. Studiu privind optimizarea cheltuielilor de transport la S.C.
Policolor Exim S.R.L.. Contract nr. 106C din 21.12.2007 în
valoare de 4050 Euro, director de proiect Prof.univ.dr.
Cerasela Parvu;
3. Produse software pentru analiza performanţelor
manageriale la S.C. Etans Plast S.R.L. Contract 12C din
24.03.2008 în valoare de 3200 de Euro, director de proiect
Conf. univ.dr. Andy Ştefănescu
4. Model de analizaă, optimizare şi prognozare a costurilor de
producţie la S.C. Crai Pack Commercial S.A. Craiova
Contract 9C din 24.03.2008 în valoare de 3400 de euro
director de proiect conf.univ.dr. Ion Liviu Ciora
5. Studiu privind utilizarea potenţialului de finanţare al pieţei
de capital de S.C. SERVICE AUTO – RAY S.R.L. în vederea
susţinerii strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung în
perspectiva transformării în S.A. şi listării la bursă, contract
obţinut prin competiţie naţională, încheiat între Universitatea

din Craiova şi S.C. Service Auto – Ray S.R.L., nr. de
înregistrare 45C/ 02.07.2009, valoarea finanţării 10100 EUR,
membru în echipa de cercetare, director de proiect
prof.univ.dr. Ştefan Bratu;
6. Fii manager pentru afacerea ta, Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Domeniul major de intervenţie: 3.1. – Promovarea culturii
antreprenoriale, Contract nr. POSDRU/92/3.1./S/ 49297,
01.04.2011 – 31.03.2014, valoare 7.139.160 lei.
7. Egale pe piaţa muncii, egale în afaceri, Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Contract nr. POSDRU/144/6.3./S/131853, 06.05.2014 05.09.2015, valoarea 4.109.590 RON.
8. Pregătiți pentru performanță pe piața muncii, Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1
“Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract nr.
POSDRU/189/2.1/G/155806, 01.07.2015 - 31.12.2015,
valoare: 1.394.080 lei

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.

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

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

10

30

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Tudor Marius Sorin

