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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01.05.2016 – 30.09.2016

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice
Universitatea din Pitești, Strada Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș
Coordonarea activităţilor didactice la nivel de facultate şi procesului de evaluare a programelor de
studiu
Coordonarea activităţilor de finalizare a programelor de studiu (licenţă, disertaţie) şi a examenelor de
admitere în ciclurile de licenţă, respectiv masterat
Elaborarea de rapoarte către Consiliul Facultăţii, de metodologii şi referate de necesitate
Gestionarea paginilor de Internet şi de Facebook ale facultăţii
Asigurarea legăturii cu mediul socio-economic şi cultural din judeţ şi regiune
Organizarea activităţii de promovare a facultăţii

01.10.2013 - prezent

Conferențiar universitar doctor
Universitatea din Pitești, Strada Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș
Activitate didactică. Titular de curs şi conducător de seminar la disciplinele Microeconomie,
Macroeconomie, Economie europeană, Economia dezvoltarii regionale, Piata fortei de munca, Politici
economice comparat, Macroeconomie financiară.
Activitate de cercetare: Membru în proiecte de cercetare științifică cu atribuții în ceea ce priveste
realizarea raportului științific și raportarea financiară.
Activitate științifică: publicare de cărţi în calitate de unic autor, autor principal sau coautor, publicare
de lucrări în reviste de specialitate și în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale.
Activitati tutoriale: orientarea și îndrumarea studentilor, coordonare de proiecte de licență, disertație
și lucrări la sesiunile de comunicări științifice ale studenților, coordonarea stagiilor de practică ale
studenților și masteranzilor.
Management educational: coordonator de echipe de lucru pentru realizarea documentatiei de
acreditare a specializarilor universitare. Proiectarea anuala a curriculei universitare a specializărilor
Finante și Bănci, Economie și Afaceri Internaîionale și Economie și Finanțe Europene. Raportări
specifice în domeniul educațional. Organizator de conferințe naționale și internaționale, sesiuni de
comunicări științifice ale studenților.
EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

28.02.2004 – 30.09.2013

Lector universitar doctor
Universitatea din Pitești, Strada Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș
Titular de curs şi conducător de seminar la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie, Economie
europeană, Economia dezvoltării regionale, Piața forței de muncă, Prețuri și concurență,
Macroeconomie avansată, Economie internaţională, Tranzacţii internaţionale.
EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

01.10.2002 - 28.02.2004

Asistent universitar
Universitatea din Pitești, Strada Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș
Conducător de seminar la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie, Preţuri şi concurenţă
EDUCAȚIE ȘI CERCETARE
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01.10.1999 - 01.10.2002

Preparator universitar
Universitatea din Pitești, Strada Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, Argeș
Conducător de seminar la disciplinele Microeconomie, Macroeconomie, Tranzacții internaționale,
Relații economice internaționale
EDUCAȚIE ȘI CERCETARE

15.10.1997 – 26.02.2001

Economist
R.A. REGOTRANS PITEȘTI
Liderul proiectului de reorganizarea companiei mama in firme cu domeniu de activitate specific
Conceperea statutelor noilor firme, a contractului colectiv de munca, a regulamentului intern
Elaborarea de proceduri şi instrumente de lucru
Analiza posturilor
Elaborarea şi actualizarea fişelor de post
Secretariat Consiliu de Administraţie
Servicii de gospodărie comunală

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2001 - 2005

Doctor în economie
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț
TTitlul tezei de doctorat “Direcţiile implicării autorităţilor publice centrale şi locale în dezvoltarea
turismului durabil"

1992 - 1997

Licențiat în economie
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț, Specializarea Turism-Servicii
Titlul lucrării de licență ”Rolul organizațiilor profesionale în dezvoltarea turismului durabil”

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

ROMÂNĂ

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

ENGLEZĂ

B1

B2

B2

B1

B2

ITALIANĂ

B1

B2

B1

B1

B2

Discurs oral

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Comunicare facilă, conformă interlocutorului și contextului
Discurs fluent și convingător

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bună capacitate de gestionare a situaţiilor complexe si de adaptare la resursele disponibile
Bune abilităţi de analiză şi sinteză; Asumarea responsabilităţilor

Competenţe informatice
Alte competenţe

Permis de conducere

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces), E-views
Internet Explorer

Promovare în mediul online
Turism
Categoria B
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Alte activități și informații

Membru al Asociatiei Române de Ştiinţe Regionale;
Membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului de Cercetări pentru Politici Sociale şi Ocuparea Forţei de
Muncă;
Membru in colectivul editorial al revistei știintifice a Facultății de Științe Economice;
Evaluator pentru domeniul “Economie şi afaceri internaţionale” în cadrul Centrului Naţional pentru
Burse de Studii în Străinătate;
9 cărţi în calitate de unic autor, autor principal sau coautor pubublicate în edituri recunoscute CNCSIS
13 cursuri şi îndrumare pentru studenţi
28 de lucrări publicate în reviste de specialitate idexate în BDI
17 de comunicări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale
2 participări în contracte de cercetare cu mediul de afaceri
2 participări în contracte de cercetare finanţate prin PNCDI
Diploma si medalie de merit pentru contributia la dezvoltarea invatamantului superior argesean
Membru în comisii de concurs pentru promovarea cadrelor didactice;
Membru în comisii de admitere, licență și disertație
Diploma si medalie de merit pentru contributia la dezvoltarea învățământului superior argeșean;
Cursuri: ”Utilizarea platformei E-learning” ; ”Utilizarea Modului de Arhivare electronica”
Articole publicate pe teme economice în presa locală;
Posesor brevet de turism
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