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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

MANTA ALINA GEORGIANA
Str. Corneliu Coposu, nr. 88

Telefon(oane)

-

Fax(uri)

-

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

iacobescu_a@yahoo.com
Română
10.10.1982
femeiesc

Locul de muncă vizat / Cadru didactic la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Domeniul ocupaţional programele de studii universitare ciclul I, specializarea Finanţe-Bănci și Finance and Banking.
Experienţa profesională
Perioada 2011-prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri la disciplina Economie monetară și bancară, Currency and Credit, Banking Products and
Services, International Monetary Economics, International Financial Relations, International Banking and
Payments, Foreign Project Investments.
Susţinerea de seminarii la disciplinele Monedă şi credit 1, Monedă şi credit 2, Economie monetară şi
bancară, Economie monetară internațională, Currency and Credit, Banking Products and Services,
International Monetary Economics, International Financial Relations.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, A.I.Cuza nr.13, 200585
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 2008-2011
Funcţia sau postul ocupat Asistent
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de seminarii la disciplinele Monedă şi credit 1, Monedă şi credit 2, Proiecte bancare,
Economie monetară şi bancară, Instituţii de credit, Management financiar
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, A.I.Cuza nr.13, 200585
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 2007-2008
Funcţia sau postul ocupat Preparator
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de seminarii la disciplinele Monedă şi credit 1, Monedă şi credit 2, Gestiunea financiară a
întreprinderii, Management financiar
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, A.I.Cuza nr.13, 200585
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 2005-2007
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare, susţinerea de seminarii la disciplina Monedă şi credit 2 şi Gestiunea financiară a
întreprinderii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, A.I.Cuza nr.13, 200585
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 2002 – 2005
Funcţia sau postul ocupat Referent marketing
Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate primară
Numele şi adresa angajatorului Mişcarea Română pentru Calitate, str. Părului, nr.8
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă in managementul calităţii şi domeniile conexe

Educaţie şi formare
Perioada 2010-2013
Calificarea / diploma obţinută Cercetător postdoctorat cu bursă de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului ”Parteneriat universitar
în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”
Disciplinele principale studiate / Titlul lucrării de postdoctorat: ”Tendințe și perspective în modelarea riscurilor financiar-bancare în
competenţe profesionale dobândite contextul crizei financiare internaționale”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada 2005-2009
Calificarea / diploma obţinută Doctor, calificativul ”Foarte bine”
Disciplinele principale studiate / Titlul tezei de doctorat: ”Gestiunea riscurilor bancare”
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Domeniul Finanţe
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada 2005-2007
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master
Disciplinele principale studiate / Management Financiar-Bancar, Titlul lucrării de disertație: ”Managementul performanțelor bancare”
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada 2001-2005
Calificarea / diploma obţinută Economist/ Diploma de licenţă, Specializarea Bănci şi Burse de Valori, Titlul lucrării de licență: ”Sistemul
informațional bancar în sfera plasamentelor bancare”
Disciplinele principale studiate / Finanţe bănci
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
/ furnizorului de formare
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Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

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

Română
Engleza, Franceza, Spaniola

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent

Franceza

C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat

Spaniola

A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Competente sociale: participare sociala activa, comunicare, cooperare, lucru in echipa
Abilităţi sociale: capacitate de înţelegere şi relaţionare cu alte persoane, adaptabilitate, cordialitate în
relaţiile cu alte persoane, deschidere spre noi experienţe, idei şi valori.

Competenţe şi aptitudini Bun organizator, capacitate de a coordona o echipă şi de a lucra împreună cu aceasta, capacitate de a
organizatorice lua sau superviza decizii
Competenţe şi aptitudini tehnice Analitic şi bun observator a fenomenelor economice, aptitudini dobândite în activitatea de cercetare
întreprinsă

Competenţe şi aptitudini de utilizare O bună stăpânire a tuturor aplicaţiilor din pachetul Office: Excel, Outlook, Power Point, Publisher, Word,
a calculatorului Minitab, Eviews, Photoshop Elements,
Competenţe şi aptitudini artistice n/a
Alte competenţe şi aptitudini Hobby: literatura, sportul
Permis(e) de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare - 21 mai 2001- Atestat de limba franceză;

- octombrie 2005 – Atestat de competenţe lingvistice de nivel mediu în limba engleză;
- 25 iulie – 05 august 2005 – Certificat de instruire pentru cursul de Managementul calităţii şi managementul
mediului;
- 21 – 25 mai 2005 - Obţinerea Diplomei de absolvire a cursului de pregătire şi atestare profesională a
brokerilor şi traderilor pe pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate;
- Premiul al doilea obţinut la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti: Finanţe şi Instituţii
Financiare, Timişoara, 10 – 11 Noiembrie 2006, Secţiunea: Economie Monetară;
- Certificat de absolvire a cursului de ”Auditori pentru sisteme de management de mediu”, 18-20 iunie 2007;
- Certificat de absolvire a cursului de ”Auditori pentru sisteme de management al calităţii”, 4-8 iunie 2007;
- Stagiu de cercetare - documentare in domeniul riscurilor bancare de 3 luni, septembrie – decembrie
2007, in cadrul programului Socrates/Erasmus la Ecole Supérieure des Ingénieurs en Electronique et
Electrotechnique (ESIEE), Paris, Franţa şi la Ecole Polytechnique – Laboratoire d`Optique Apliquée,
lucru alături de echipa proiectului ELI – Extreme Light Infrastructure;
- Stagiu de cercetare – documentare „Modern Teaching Techniques” la Lisabona, Portugalia în perioada
11 – 25 iunie 2010 la Universidade Autonoma de Lisboa in cadrul programului Erasmus pentru profesori;
- Training Certificate în cadrul programului de training ”Business Support Providers and Individual
Consultants in: Acces to Funding within the EU”, 6-7 septembrie 2007;
- Cursuri de specializare: ”Comunicare în limba engleză” (martie-aprilie 2011);
- Certificat de absolvire a cursurilor de Psihopedagogie, nivelurile I și II (2007-2008 și 2010-2011);
- Stagiu de cercetare – documentare la Sofia, Bulgaria în perioada 1 – 31 august 2012 la Sofia University
St. Kliment Ohridski in cadrul proiectului de cercetare postdoctorală;
- cartea Managementul riscurilor şi performanţelor bancare, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN
978-973-742-798-4, la care fac parte din colectivul de autori, a obţinut premiul al III-lea, pentru literatură
ştiinţifică în domeniul economic, din partea AFER;
- membru în colectivul de redacţie – secretar - al revistei ”Finanţe – Provocările viitorului”, începând cu
anul 2007, revistă indexată în 3 baze internaționale: REPEC, DOAJ și EBSCO;
- membru in colectivul de redacție – secretariat și relații internaționale – al revistei ”Analele Universității
din Craiova, Seria Științe Economice, revistă indexată în doua baze de date internaționale: REPEC,
CEEOL și EBSCO.
- membru în colectivul de redacţie – editor – al revistei ”Calitate – Mediu” in anul 2009;
- membru în colectivul de realizare a dosarului de reacreditare (2007, 2013) / acreditare instituţională
(2009) a unui program de studii (licenţă);
- elaborare orar (anul universitar 2008-2009 şi 2009-2010);
- membru în comisiile de lucru la nivel de facultate;
- membru în comisia de admitere (licenţă sau master) la nivel de facultate (din 2007);
- îndrumare lucrări de licenţă și disertație;
- membru în Comitetul de organizare a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, Secţiunea ”Finanţe
şi instituţii financiare”, Craiova, 12-14 noiembrie 2009;
- membru în Comitetul de organizare al Conferinței internaționale ”Competitiveness and Stability in the
Knowledge based Economy”, ICONEC, organizată de Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor din Craiova, în anii 2010 și 2014;
- membru în Comitetul de organizare al Workshop-ului Finanțe – Provocările Viitorului în anii 2005 –
2010;
- membru în Comisia de examinare a studenților care au susținut examenul de competență lingvistică la
specializările în limba engleză, 2012, 2013, 2014;
- implicare în activitatea de indexare a revistei Finanțe – Provocările Viitorului în două BDI noi: DOAJ și
EBSCO și în actualizarea site-ului revistei;
- redactare curs în limba engleză în format electronic pentru masteranzii MBA School, Universität des
Saarlandes / Saarland University, Saarbrücken, Germany; susținere de prelegeri în limba engleză în
perioada 18 – 22 noiembrie 2013 pentru masteranzii MBA School, Universität des Saarlandes / Saarland
University, Saarbrücken, Germany și examinarea masteranzilor MBA School, Universität des Saarlandes
/ Saarland University, Saarbrücken, Germany, pe 18 decembrie 2013.
- distincţia ”Debut profesoral” acordată de AFER 2009 (Asociaţia Facultăţilor de Economie din
România).
- diplomă de excelență pentru implicare în organizarea Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti,
Secţiunea ”Finanţe şi instituţii financiare”, Craiova, 12-14 noiembrie 2009.
- diplomă de onoare, la aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor, pentru contribuţii la dezvoltarea învăţământului economic superior la Craiova (2011).
- membru al AGER.

Pagina4 / - Curriculum vitae al
MANTA ALINA GEORGIANA

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Anexe
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-

16 cărţi publicate (2 singur autor și 14 ca şi colaborator);
18 articole publicate în reviste de specialitate indexate BDI din țară și din străinătate (din care 1
articol într-o revistă cotată ISI) şi 21 participări la conferinţe internaționale: prim autor sau coautor;
participare la 10 granturi / contracte de cercetare ca şi coordonator ori membru al echipei de
cercetare:
- Programul PHARE 2002, Programul de coeziune economică şi socială – dezvoltarea în cadrul
Mişcării Române pentru Calitate a unui modern centru regional de formare continuă (Dolj, Gorj, Olt,
Mehedinţi, Vâlcea) în domeniile managementului calităţii şi mediului, perioada decembrie 2004 decembrie 2005, membru;
- Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de analize pentru siguranţa şi calitatea produselor
agroalimentare la nivelul cerinţelor directivelor UE în domeniul evaluării conformităţii, Programul CEEX,
Competiţia 2006, Modulul IV, MEDC – Autoritatea Naţională Pentru Cercetare Ştiinţifică, proiectul nr.
4466, instituţia coordonatoare: Universitatea din Craiova, valoare: 785.000 lei, membru;
- Programul Parteneriate în domeniile prioritare, denumirea proiectului: “ Studiul si
implementarea unei soluţii tehnologice pentru sporirea eficienţei energetice, a siguranţei şi securităţii în
transportul electric urban”, acronim: EFES-TREL, nr. contract: 71145, Competiţia 2007, instituţia
coordonatoare: Universitatea din Craiova, valoare: 2.060.000 lei, membru;
- Programul Phare CBC 2006, proiectul „Centru transfrontalier de creşterea competitivităţii
(CTCC) prin promovarea culturii calităţii în raport cu agenţii economici, autorităţi publice”, având codul
Perseus RO 2006/018-445.01.02.06, Prioritatea 2 - Cooperarea in Afaceri şi Dezvoltarea Mediului de
Afaceri, Măsura 2.1 - Dezvoltarea cooperării în afaceri şi a infrastructurii de afaceri inclusiv acţiuni de
informare în afaceri şi acţiuni de marketing ale IMM-urilor şi activităţi de turism, Componenta A Cooperare şi servicii în sprijinul afacerilor, valoare: 115.000 euro, membru.
- Studiu privind implicatiile fiscalitatii asupra performantelor economico-financiare ale Trustului
de Montaj Utilaj Chimic Bucuresti, Sucursala Craiova, Universitatea din Craiova – coordonator, TMUC
Bucuresti, Sucursala Craiova, nr. 32C / 17.09.2010, 2010-2012, valoare: 15000 EUR, membru.
- „Calitate şi competenţe la standarde europene pentru personalul didactic din învăţământul
superior în vederea creşterii competitivităţii şcolii de economie din România”, Contract:
POSDRU/86/1.2/S/53365, 2010-2013, valoare: 1208383 lei, expert A11.
- „SEROP-Servicii de Ocupare Performante – Elaborarea, implementarea si evaluarea
strategiei de aliniere a calitătii serviciilor publice de ocupare”, Cod Proiect: POSDRU/111/4.1/S/92443,
partener 1: MRC, perioada 10.04.2012-09.10.2014, valoare: 20947932.00 lei, asistent proiect.
- Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, Priority Axis: 3; Key
Area of Intervention: 2, Project code: 2(4i)-3.2-9 (MIS ETC Code: 368), proiectul ”Cross border Training
Centre for Services in Quality – Q–TraCes)”, perioada de derulare: 11.07.2013 – 10.01.2015, valoare
totală: 268009,13 euro, valoare P2 - UCV: 50925,05 euro, funcție: coordonator P2 – Universitatea din
Craiova.
- Contract de cercetare nr 24C/2014 cu titlul ”Studiu privind relația dintre performanțe, risc și
capital în activitatea bancară în contextul crizei financiare internaționale”, perioada de derulare
27.01.2014 – 31.12.2014, valoare: 12 000 RON, funcție: director proiect.
- Proiectul multi-regional POSDRU ID 133020 - ”Creșterea capacității de integrare pe piața
muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice”, Proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeste in oameni!”, valoarea totală: 12.413.092 lei, perioada: 09.04.2014 – 10.12.2015, funcție:
Coordonator experți plasamente internaționale în perioada 10 noiembrie 2014 - 22 februarie 2015 și
31 august – 10 decembrie 2015.
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