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1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ
crt.
superior
1.
Universitatea din Craiova
Departamentul pentru
pregatirea personalului
didactic
2.

3.

4.

5.

Universitatea din Craiova
Departamentul
pentru
pregatirea
personalului
didactic
Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor
Specializarea:
Managementul
organizaţiilor publice
Universitatea din Craiova
Facultatea
de
litere
Specializarea:Limba
engleză,studii teoretice şi
aplicate
Universitatea din Craiova
Departamentul
pentru
pregatirea
personalului
didactic

Domeniul
Socio-uman
Facultatea de
Economie si
Administrarea
Afacerilor

Perioada

Titlul acordat

2015-2016

Certificat de
absolvire a cursului
psihopedagogicnivel 2

Management

2012-2014

Certificat de
absolvire a cursului
psihopedagogicnivel 2
Diplomă de Master

Limbă si
literatură

2012-2014

Diplomă de Master

Socio-uman
Facultatea de
Economie si
Administrarea
Afacerilor

2011-2012

Certificat de
absolvire a cursului
psihopedagogicnivel1

Socio-uman
Facultatea de
litere

2012-2014

6.

7.

8.

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie si
Administrarea Afacerilor
specializarea:Economia
comerţului,turismului
şi
serviciilor
Universitatea din Craiova
Facultatea
de
litere
Specializarea: Limba si
literatura engleza-limba si
literatura germană
Universitatea din Craiova
Departamentul
pentru
pregatirea
personalului
didactic

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1.
Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor

Administrarea
Afacerilor

2009-2012

Licenţiat în ştiinţe
economice

Limba si
literatura

2009-2012

Licenţiat in
filologie

Socio-uman
Facultatea de
litere

2009-2012

Certificat de
absolvire a cursului
psihopedagogicnivel1

Domeniul

Perioada

Management

2014-2017

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1.
Ministerul Afacerilor Externe 1.Relaţii
2016- 2017
Institutul Diplomatic Român Internaţionale
Curs
2.Afaceri
Politică externă şi diplomaţie Europene

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
management

Adeverinţă
absolvire

de

3.Tehnici
diplomatice

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
1.

Universitatea din
Craiova Facultatea de
Economie si
Administrarea
Afacerilor,Depart.
MMAA

Domeniul
Management

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Perioada
Anul univ.
2014/2015prezent

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Asistent universitar
cadru
didactic
asociat

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Cea mai importantă contribuţie în cadrul formării mele, ca cercetător, o
reprezintă elaborarea tezei de doctorat, cu titlul „‟Influenţa culturii asupra
performanţei organizaţiei‟‟ finalizată şi susţinută public în anul 2017
(calificativul - foarte bine). Tema care face obiectul cercetării este cultura
organizațională și legătura ce se stabilește între aceasta și performanțele
organizației respective. Actualitatea temei este conferită în mod paradoxal
tocmai de cultura puternică a societății românești, consolidată de-a lungul
timpului, care a blocat pătrunderea fenomenului cultural atat în spectrul
academic cât si în spectrul economic.
Importanța temei este dată de numeroasele exemple care confirmă existența
unui element intangibil, imaterial dar care conferă organizațiilor avantajul
succesului. Teza a fost publicată în anul 2018 la Editura Universitaria din
Craiova şi în colecţia Studia Doctoralia, în limba română şi la Editura
Academica Greifswald Germany, 2017 (în limba engleză). 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 coautor, în reviste de specialitate recunoscute pe plan naţional şi
internaţional sau în volumele unor manifestări ştiinţifice.Studiul, aşa cum se
prezintă, a necesitat parcurgerea unei bibliografii de actualitate şi utilizarea de
metode cantitative pentru a evidenţia şi a interpreta conţinutul acesteia.Teza
de doctorat a primit o serie de aprecieri pozitive din partea referenţilor
ştiinţifici, printre care se menţionează următoarele extrase din referatele
redactate pentru susţinerea publică a tezei:
,,Nivelul ştiinţific al tezei de doctorat aduce valoare prin coerenţa şi structura
logică a demersului ştiinţific al cercetării,bazat pe eforturile şi observaţiile
doctorandei,fundamentate pe abordările teoretico-metodologice consacrate şi
actuale în domeniul formării profesionale”.
Prof.univ.dr.Adriana Schiopoiu Burlea,conducător ştiinţific
Universitatea din Craiova
,,Teza de doctorat oferă managerilor firmelor româneşti varianta
mangementului ca ştiinţă şi ca profesie,bazat pe utilizarea creativă a celor
mai bune practici manageriale în domeniul resurselor umane,adaptat la
specificul şi realităţile mediului economic românesc,în faza de integrare a
României în sistemul Uniunii Europene.Ea se constituie într-o pledoarie care
oferă o altă abordare a procesului de mangement al resurselor umane din
firmele româneşti,ca parte a procesului de management”.
Prof.univ.dr.Nicolae Bibu
Universitatea de Vest Timişoara
,,Teza de doctorat scoate în evidenţă intensul efort de documentare al
doctorandei în vederea elaborării tezei sale şi ataşamentul său faţă de
literatura din domeniul managementului organizaţiilor”.
Prof.univ.dr.Costinel Dobre
Universitatea de Vest Timişoara

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

,,Teza de doctorat este valoroasă atât prin utilitatea temei de cercetare,cât şi
prin modul în care a fost tratată problematica complexă a temei alese”.
Prof.univ.dr.Doina Dănăiaţă
Universitatea de Vest Timişoara
Activitatea didactică şi profesională este bazată pe: un Caiet de aplicaţii
practice-Management-(autor unic) publicat la Editura Universitaria, Craiova,
o carte de specialitate-Management- (în colaborare) elaborată prin Editura
Universitaria, Craiova, editură naţională recunoscută CNCSIS; contribuţie la
editarea unor lucrări apărute în volum (4) în colaborare cu un colectiv de
cadre didactice şi specialişti din ţară şi din străinătate în domeniile:
,,Serviciile de Consiliere şi Orientare în Carieră a Elevilor”, ,,Organizarea si
Desfăşurarea Stagiilor de Pregătire Practică a Elevilor din Învăţământul
Preuniversitar” cât şi elaborarea unui ,,Manual de Bune Practici privind
TranziȚia de la Școală la ViaȚa Activă,”,lucrări prin care s-au diseminat
rezultatele obţinute în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile .
Activitatea de cercetare cuprinde mai multe articole şi proiecte de cercetare:
18 articole/ 2 în curs de publicare, în reviste de specialitate recunoscute pe
plan naţional (indexate Web of Science, BDI) sau volume conferinţe (1) în
calitate de unic autor, prim autor şi coautor, participarea la conferinţe
internaţionale (14) şi participarea în echipa de implementare a unor proiecte
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (7). Prezentăm (selectiv)
contribuţii şi rezultate ştiinţifice:
-Criveanu, Maria Magdalena, The Unemployment Rate – An Elusive
Indicator,
Financial Studies Journal published by “Victor Slăvescu”
Centre for Financial and Monetary Research, Academia Română, Institutul
Naţional de Cercetări Economice, ISSN 2066 - 6071, ISSN-L 2066 – 6071,
pg. 63-70, http://fs.icfm.ro/vol21i1p63-70.pdf.
- Criveanu, Maria Magdalena, Gdp - An Indicator of Prosperity or a
Misleading One?, Annals of the „Constantin Brâncuşi, University of Târgu
Jiu, Economy Series, Issue 2/2017, ISSN 2344 -3685/ISSN-L 1844 – 7007,
pg. 112-119, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2017-02/15_Criveanu.pdf.
-Criveanu, Maria Magdalena, The Quality of Life in Romania Viewed from
the Perspective of the Sustainable Development, Ovidius University Annals.
Economic Sciences Series,2017.
http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/2017/Section-II/2.pdf
- Criveanu, Maria Magdalena, Culture Change in a Romanian Company,
Proceedings of the 15th International Scientific Conference on Economic and
Social Development- Human Resources Development, Varazdin, 2016, Book
of Proceedings,Indexed Web of Science, ISSN 1849-6903, p. 399-404,
http://www.esd-conference.com/?page=past-conferences.
- Criveanu, Maria Magdalena, Changing Organizational Culture In A
Romanian Company, Annals of the „Constantin Brâncuşi”, University of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2016, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 –
7007,pg.141-145,http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/201604/21_Criveanu.pdf

-Criveanu, Maria Magdalena, The Impact Of Corporate Culture On The
Effectiveness Of Companies, Annals of the „Constantin Brâncuşi”, University
of Târgu Jiu, Economy Series,Issue 5/2015 ISSN2344-3685,ISSN-L18447007,pg.74-78.
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/201505/12_Criveanu.pdf.
-Criveanu, Maria Magdalena, Corporate Policy and Strategic
Communication on Corporate Culture, Annals of the „Constantin Brâncuşi”,
University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue ECO-TREND 2015 –
Performance, Competitiveness, Creativity”, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844
– 7007,pg.534-537.
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2015+Special%20ECOTREND/88_Crivea
nu.pdf
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rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

- Maria Magdalena CRIVEANU, Silviu CÂRSTINA, The Correlation
between the Efficiency of Using the Assets and the Capitals and the Risks in
what the Romanian Energy Industry is Concerned, “Ovidius” University
Annals, Economic Sciences Series Volume XVII, Issue 2 /2017, ISSN-L
2393-3119
ISSN
2393-3127,
pg.
542-546.
http://stec.univovidius.ro/html/anale/RO/2017-2/Section%20V/10.pdf
- Maria Magdalena CRIVEANU, Silviu CÂRSTINA, Analysing the
Relationship Between the Visible and Invisible Components that Create
Organizational Culture, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2017, „ACADEMICA BRÂNCUŞI”
PUBLISHER, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, pg.157-162.
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2017-06/17_Criveanu.pdf
- Silviu CÂRSTINA, Maria Magdalena CRIVEANU, Analysing the
Relationship between the Organizational Culture Type and Risks, Annals of
the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
5/2017, „ACADEMICA BRÂNCUŞI” PUBLISHER, ISSN 2344 –
3685/ISSN-L
1844
–
7007,
pg.
104-111.
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2017-05/12_Criveanu.pdf
- MARCU, Nicu, CARSTINA, Silviu, Criveanu, Maria Magdalena,
Analysis of the Correlation between Organizational Culture and Performance
Indicators, Revista / Journal „ECONOMICA”,
Academia de Studii
Economice a Moldovei nr.2 (100) 2017, ISSN 1810-9136 pg. 116-123.
http://oaji.net/articles/2017/1425-1507029738.pdf,
http://ase.md/files/publicatii/economica/2017/ec_2017_2.pdf

Pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu mediul
economic menţionăm participarea la organizarea şi desfăşurarea de
workshop-uri şi mese rotunde în cadrul proiectelor cu finanţare europeană:
Workshopul“De la stagiile de pregătire practică la un potențial loc de
muncă”, masa rotundă cu tema ,,Contribuţii la facilitarea tranziţiei de la
studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi
juridic”, organizate în cadrul proiectului “Sprijin pentru facilitarea tranziţiei
de la studiu la piaţa muncii a studenţilor de la facultăţi cu profil economic şi
juridic”, nr. de identificare POSDRU/161/2.1/G/139524.
Vizibilitatea activităţii ştiinţifice şi profesionale, precum şi aprecierea
relevanţei acesteia, în raport cu criteriile de evaluare a activităţii academice de
cercetare sunt evidenţiate şi confirmate prin:
 Participarea la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, organizate pe teme specifice domeniului Ştiinţelor
Economice şi Administrarea Afacerilor sau pe teme interdisciplinare;
Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului



Publicarea unor lucrări,studii, articole în jurnale, reviste de specialitate
indexate în baze de date internaţionale sau în volumele unor
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu referenţi ştiinţifici ;



Aprecieri pozitive ale unor cadre didactice universitare,profesori de
prestigiu, care au întocmit
referate (Note de recenzare) de
recomandare ale lucrărilor publicate:

Prof.univ.dr.Ion Popa-Academia de Studii Economice Bucureşti,Decanul
Facultăţii de Management şi Prof.univ.dr.Cecilia Irina RabonţuUniversitatea Constantin Brâncuşi Tg.Jiu (cartea intitulată ManagementAplicaţii practice ,autor unic Maria Magdalena Criveanu);
Prof.univ.dr.Cosmin Dobrin-Academia de Studii Economice Bucureşti,
Director Departament Management;
Prof.univ.dr.NorinaPopovici-Universitatea Ovidius din Constanţa,Director
Departament Administrarea Afacerilor;
Conf.univ.dr.Valentin Partenie Munteanu - Universitatea de Vest
Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Director
Departament Management (lucrarea intitulată Management).

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Toate aceste participări la conferinţe naţionale/internaţioale,realizarea de
publicaţii sunt expresie atât a activităţii individuale de cercetare, cât şi a celei
desfăşurate în colaborare cu profesori,cadre didactice universitare,specialişti
din domeniul ştiinţelor economice şi administrarea afacerilor şi nu numai.
În spiritul perfecţionării continue în plan profesional am urmat cursuri de
specializare şi calificare pe diferite domenii de interes în sprijinul cercetării
ştiinţifice şi a învăţământului superior dintre care menţionez:
 Atestat profesional de competenţe profesionale, dobândind
competenţe lingvistice de nivel avansat în limba engleză, eliberat de
Colegiul Naţional Elena Cuza, Craiova, media 10,00, anul 2009.
 Certificat Cambridge ESOL, eliberat de Universitatea Cambridge,
Marea Britanie, Level 2 Certificate in ESOL International ,Council of
Europe, level C1 (iunie 2008).
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC ,cu tema
,,Dezvoltator de E-learning, organizat de SC EARLING
SOFTWARE SRL Arad, anul 2017,media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC-cu tema
,,Formator”,organizat de Asociaţia DOMINOU,anul 2015,media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC –cu tema
,,Consilier vocaţional”,organizat de Asociaţia DOMINOU,
anul 2014,media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC – cu tema
,, Inspector Resurse Umane”,organizat de A.C.C.E.S.Oltenia,
Craiova,2011,media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC –cu tema
,,Asistent Relatii Publice si Comunicare” ,organizat de
A.C.C.E.S.Oltenia,Craiova,2010,media 10.
Aceste specializari şi calificări obţinute mi-au favorizat dobândirea de
competenţe de relaţionare,de cunoaştere şi investigare a elementului
reprezentat de factorul uman precum şi fluidizarea procesului de comunicare
şi interacţiune între actorii educativi.
Apreciez că pe viitor este necesar să mă gândesc la posibilitatea de implicare
a studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare în scopul dezvoltării
deprinderilor acestora pentru cercetarea aprofundată pe domenii de
specializare, necesare pregătirii lor temeinice în programele de licenţă şi
masterat.
Am orientat activitatea de cercetare ştiinţifică în sensul realizării sarcinilor
reieşite din Programul de pregătire doctorală dar în acelaşi timp am luat în
considerare şi prevederile programului de cercetare ştiinţifică propus la
nivelul instituţiei în vederea îmbunătăţirii activităţii de cercetare şi
internaţionalizare a Universităţii din Craiova pentru o evaluare academică şi
clasificare Superioară şi o ierarhizare a programelor de studii pe domenii, care
să raspundă misiunii şi obiectivelor acestora, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

În anul 2009,am fost admisă cu cea mai mare medie la nivelul Universităţii
din Craiova şi am devenit studentă la Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Litere. Cu această ocazie am fost
invitată de către Senatul universitar la deschiderea anului univ.2009/2010, să
mă adresez comunităţii academice şi invitaţilor prezenţi la eveniment, în
numele studenţilor Universităţii din Craiova. Am încheiat studiile universitare
(licenţă şi master) cu media generală 10,00, şef de promoţie.
În cei 4 de ani de activitate didactică (începând cu anul universitar 20142015-prezent) la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea din Craiova, Departamentul Management, Marketing şi
Administrarea Afacerilor, am desfăşurat activităţi de seminarizare la forma
de învăţământ licenţă, zi, la disciplinele:Management, Economia
întreprinderii (an.univ.2015/2016,2016/2017), Managementul vânzărilor,
Economia comerţului, Marketing, Simulări de marketing, Simulări
manageriale, Simulări decizionale în turism şi servicii.Prin activităţile
didactice desfăşurate la disciplinele menţionate am contribuit la formarea
tinerilor prin abordarea pozitivă a problematicii fiecărei discipline,încurajarea
şi stimularea studenţilor la interacţiune şi participare activă, eliminând pe cât
posibil învăţarea prin memorare.Am urmărit în permanenţă să promovez
metodele activ-participative, centrate pe implicare, pe acţiune, pe cercetare şi
Capacitatea
candidatului de să dezvolt la studenţii mei capacităţile de gândire critică, de rezolvare a
problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie, după
a îndruma
studenţi sau
absolvire.Am apelat şi am susţinut învăţarea atât prin muncă individuală cât şi
tineri cercetători prin cooperare şi colaborare în cadrul grupului de studenţi. Metodele de
şi competenţele seminarizare au fost adaptate acestor deziderate (problematizarea şi învăţarea
didactice ale
prin descoperire, studiul de caz, proiectul sau tema de cercetare, lucrarea
candidatului
practică) şi mijloacelor didactice moderne(computer, videoproiector, flipchart etc.), adecvate obiectivelor, conţinuturilor şi principiilor didactice.
Rezultatele obţinute la diferitele evaluări,participarea şi frecvenţa în număr
foarte mare a studenţilor la orele de seminar şi laboratoare confirmă faptul
că activitatea mea didactică este una de calitate. Astfel, în primăvara anului
univ.2016/2017, luna aprilie, în cadrul FEAA Craiova, s-a operaţionalizat o
procedură pentru evaluarea profesională a cadrelor didactice on line de către
studenţi şi cadre didactice. În urma acestei evaluări am obţinut cel mai mare
punctaj. Cu această ocazie am fost invitată sa dau un interviu la revista
,,Cronica studentului” nr.19/2017,pg.21-23, de către dra lect.univ.dr.Silvia
Puiu,
în
calitate
de
coordonator
revistă.
https://issuu.com/sonicchaos/docs/cronica_studentului_feaa_craiova_nr_b10
26e1e0d98e4. În perioada 2009-2016 am urmat cursuri de specializare
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia
didactică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului
didactic,Universitatea din Craiova,atât pe domeniul filologie cât şi pe
domeniul ştiinţelor economice,nivelul I si nivelul II de pregatire,învăţământ
cu frecvenţă, pe care le-am încheiat cu media generală 10.

Experienţa profesională este completată prin bursa ERASMUS obţinută la
Universitatea din Innsbruch, Austria, pentru o perioada de un an universitar.
Pe parcursul pregătirii profesionale am participat la implementarea mai
multor proiecte de cercetare-dezvoltare, câştigate prin competiţie. Toate
proiectele de cercetare în care am fost implicată s-au finalizat în bune condiţii,
cu atingerea integrală a obiectivelor iniţiale, fără disfuncţionalităţi, fără
penalizări din partea organismelor finanţatoare.În perioada derulării
activităţilor diferitelor proiecte cu finanţare europeană am fost cooptată în
grupul ţintă în cadrul proiectelor ”Cross-Border Partnership for Training and
Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem
ROBG-162, https://juriscbp.ro/; Fii si TuAntreprenor!-POCU/82/3/7/106494
http://www.adaf.ro/ro/fiisituantreprenor.html;
proiectul
„O
șansă
pentru
dezvoltare” este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de
Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A RomâniaBulgaria.http://robgcareers.ucv.ro/index.php/ro/despre-proiect
Am fost implicată cu responsabilităţi în cadrul echipei de implementare în
următoarele proiecte cu finanţare europeană, pe componenta educaţională:
Maria Magdalena Criveanu – Expert curs/Formator Competenţe
antreprenoriale în cadrul proiectului,, Dezvoltare prin antreprenoriat ID
POCU/82/3/7/103965,anul 2018.
Capacitatea
candidatului de
a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

-Maria Magdalena Criveanu- Expert comunicare în cadrul proiectului
,,TRANSEL Stagii de practică şi consiliere pentru o tranziţie facilă de la
şcoală la viaţa activă pentru elevii din județul Gorj,, POS
DRU/161/2.1/G/141724, România, anul 2015.
-Maria Magdalena Criveanu(bursă naţională doctorală)- proiect “Excelență
interdisciplinară în cercetarea științifică doctorală din România –
EXCELLENTIA”,Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare al Academiei
Române,VictorSlăvescu,Bucureşti,România,IDproiect
POSDRU/187/1.5/S/155425,anul 2015.
-Maria Magdalena Criveanu – Expert grup ţintă în cadrul proiectului
"AFRO - Antreprenoriat, FoRmare şi Ocupare în regiunile de dezvoltare
Bucuresti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia" ID: POSDRU/176/3.1/S/150788, ,
România, anul 2015.
-Maria Magdalena Criveanu - Expert în cadrul proiectului CONSTRUCT
"Centru de Calificari pentru Infrastructura Rutiera "ID proiect :
POSDRU/82/5.1/S/ID 58322,2014.
-Maria Magdalena Criveanu - Asistent Manager – Proiect CONSEL,,Consilierea elevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă”,
ID 62119,2011-2012.
Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost completată cu participarea la
conferinţe naţionale/internaţionale şi prezentarea de lucrări,studii şi articole
pe domeniul ştiinţelor economice. Menţionăm câteva participări la conferinţe:

.

Capacitatea
candidatului de
a conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare

Criveanu, Maria Magdalena, Silviu Cârstina, The importance of human
resources within the strategic direction and organizational success,The 12 th
international conference on business excellence,Innovation and sustainability
in a turbulent economic environment,22-23 martie 2018, Academia de Studii
Economice,Bucharest,România.
http://www.bizexcellence.ro/wp-content/uploads/2017/07/Program
ICBE2018-21.03.pdf.
Criveanu, Maria Magdalena, Silviu Cârstina, The Correlation between the
Efficiency of Using the Assets and the Capitals and the Risks in what the
Romanian Energy Industry is Concerned, The International Conference
Global Economy under Crisis, 6th Edition, December, 14th – 15th 2017
Constanţa,ROMÂNIA.
file:///C:/Users/User/Downloads/Program%20extins%20GEUC%2013.12.201
7.pdf
Criveanu, Maria Magdalena, Cultural Dimensions at the level of a
Romanian Private Company, 9th International Conference Competitiveness
and Stability in the Knowledge-Based Economy, ICONEC 2017, Craiova,
România,October,27-28.
http://feaa.ucv.ro/conferinta/images/docs/iconec2017/PROGRAM_CONFERI
NTA_SITE_2017.pdf
Criveanu, Maria Magdalena, Sustainable development - a milestone that is
hard to reach for Romania,8th International Conference Competitiveness and
Stability in the Knowledge-Based Economy, ICONEC 2016, Craiova,
România,October,28-29.
http://feaa.ucv.ro/conferinta2016/images/docs/iconec2016/program_conferint
a.pdf
Criveanu, Maria Magdalena, The Quality of Life in Romania Viewed from
the Perspective of the Sustainable Development,The International
Conference”Present Issues of Global Economy”-14th Edition,8-10 iunie
2017,Universitatea Ovidius din Constanţa, România, Facultatea de Stiinţe
Economice.
Criveanu, Maria Magdalena, Culture Change in a Romanian Company,
Proceedings of the 15th International Scientific Conference on Economic and
Social Development- Human Resources Development, Varazdin, 2016, Book
of Proceedings, ISSN 1849-6903, p. 399-404, http://www.esdconference.com/?page=past-conferences .
Natalita Maria Sperdea, Criveanu, Maria Magdalena, Particularities of
organic products market in Romania, The International Conference
Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, ICONEC
2015, Craiova, România,march 20-21.
Criveanu, Maria Magdalena, Corporate Policy and Strategic
Communication on Corporate Culture, Proceedings the International
Conference Eco-Trend 2015 Tg. Jiu, XIIth Edition, ISSN 2248-0889 ISSN-L
2248-0889, 27-28 Nov, 2015, p.208-2013.
Laura Dincă, Maria-Magdalena Criveanu, Network Enterprises - Modern
Organization Solution for Enterprises in a Dynamic Environment, The
International Scientific Conference Globalization, Intercultural Dialogue and
National Identity, 1st Edition, Universitatea Petru Maior Targu Mures, 2014,
http://icsumures.ro/manifestaristiintifice/2014/Program_Globalization_Interc
ultural_Dialogue_and_National_Identity_2014.pdf

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- deţine diplomă de doctor în domeniul ştiinţific al postului: MANAGEMENT: îndeplinit;
-o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar nu mai
mică de 8,00 (10,00 media anilor de studiu și nota 10 la examenele de licență şi master ) :
îndeplinit;
- să fi publicat minim 3 lucrări (articole, studii) în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B sau C sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau
internaţionale, conform CV-ului: îndeplinit.
Indicatori de performanţă

Lucrări (articole/studii) publicate în reviste de
specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B sau C sau în volume ale unor
manifestări
ştiinţifice
naţionale
sau
internaţionale

Nr. min.
realizări

3

Nr.
realizări candidat
 1 carte
în
Biblioteca
Naţională
a
Germaniei
(limba engleză).
 6 cărţi/capitole în
cărţi/studii.
 2
articole
ISI
Proceeding
indexate (Web of
Science).
 16 articole indexate
BDI.
 1 articol în volum
conferinţe
 14
Participari
conferinţe
internaţionale.

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

Semnătura candidatului

