
 

Curriculum vitae  
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BÂLDAN FLORENTINA CRISTINA  

Adresa Piteşti, România 

Telefon -   

Fax - 

E-mail baldan.cristina@gmail.com, cristina.baldan@upit.ro 

Cetăţenia română 

Data naşterii 28.10.1979 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

 

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Experienţa profesională  
Perioada 1. 1 octombrie 2013 – prezent; 

2. aprilie 2012 – aprilie 2016; 
3. 28 august 2014 – prezent; 
4. 1 octombrie 2007- 1 octombrie 2013 ; 
5. 9 februarie 2005 – 1 octombrie 2007;  
6. 1 octombrie 2002 – 9 februarie 2005;  

Funcţia sau postul ocupat 1. Conferenţiar universitar doctor, Departamentul Finanţe, Contabilitate şi 
Economie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti; 
2. Prodecan Activități Studențești și Relații Internaționale, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Piteşti; 
3. Evaluator ARACIS, C6: Științe economice I; 
4. Lector universitar doctor, Departamentul Economie şi Finanţe, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti;  
5. Asistent universitar doctorand, Catedra Finanţe şi Teorie Economică, Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti; 
6. Preparator universitar, Catedra Finanţe – Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi didactice de predare cursuri şi susţinere seminarii la disciplinele Politica 
europeană a concurenţei, Microeconomie, Macroeconomie, Preţuri şi concurenţă, 



 Concepte economice fundamentale, Bazele economiei, Economie, Evaluarea 
riscului de ţară, Politici sociale şi de ocupare a forţei de muncă, Eficiența și 
programarea investițiilor de capital, Macroeconomia riscului de țară s.a.; 
Activitate de îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie, la programele de licenţă 
Finanţe şi Bănci, Economie şi Afaceri Internaţionale şi programul de masterat 
Economie şi Finanţe Europene; 
Activitate de coordonare practică studențească specializarea Finanțe și Bănci; 
Experiență în proiecte europene: 

- Supervizor stagiu practică în cadrul proiectului: „Practica - primul pas în 
carieră!”, POSDRU/189/2.1/G/156341. Proiect cofinanţat din FONDUL 
SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării 
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. 
“Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Beneficiar: Universitatea din Pitești; 

- Participare în cadrul proiectului: „Personalul didactic din sistemul de 
învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 
învăţării pe tot parcursul vieţii”, POSDRU/174/1.3/S/149155, 
Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Activitatea 3.3: 
Organizarea şi desfăşurarea dezvoltării profesionale a personalului 
didactic din învăţământ, în sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

- participarea la cursuri de  formare și conștientizare în asigurarea calității 
în Învățământul la Distanță – ID; 

- participarea la cursul Utilizare Modul de Arhivare electronică, în cadrul 
proiectului „Implementarea unei platforme de E-Learning în cadrul 
Universităţii din Piteşti; 

- participare la cursul Utilizare platforma E-Learning, în cadrul proiectului 
„Implementarea unei platforme de E-Learning în cadrul Universităţii din 
Piteşti; 

Activitate administrativă ca Prodecan Activităţi Studenţeşti şi Relaţii internaţionale, 
având în fișa postului activitatea de coordonare a studenților ERASMUS din cadrul 
Facultății de Științe Economice și de supervizare a practicii de specialitate a 
studenților; 

Numele şi adresa angajatorului 1-6 Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti, România; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Tip activitate: Didactică; Cercetare ştiinţifică. 

 Educaţie şi formare  

Perioada 1. 10.06.2014-26.06.2014; 2. 2003 - 2007; 3. 1998 – 2002; 4. 1994 – 1998; 

Calificarea / diploma obţinută 
 

1. Certificat de absolvire CNFPA – Manager de proiect; 
2. Doctor în economie, domeniul Economie;  
3. Economist licenţiat;  
4. Diplomă de bacalaureat, atestat profesional – Programator analist – ajutor 
operator tehnică de calcul; 

Domenii principale studiate/ 
competenţe  dobândite 

 

Preţuri şi concurenţă, Microeconomie, Macroeconomie, Contabilitate financiară, 
Management, Marketing, Analiză economico-financiară, Baze de date, Birotică, 
Informatică economică, Managementul proiectelor; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

1. Asociația Lingua International Pitești; 
2. Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală; 
3. Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, 
Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune; 
4. Liceul Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti, profil informatică; 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 



Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independ

ent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independen

t 

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

Competente şi abilităţi sociale Competenţă didactică. Competenţă administrativă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă. Spirit organizatoric dovedit în activităţile de administrare academică 
începând cu anul 2002. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office; Internet 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- 

Permis de conducere Categoria B 
Informaţii suplimentare  

 
Proiecte europene 
Am participat în perioada 20.04.2017-22.04.2017 la cursul “Standarde și linii 

directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 3 – Asigurarea calității agențiilor” din cadrul activității de instruire 
continuă, în sistem eLearning, organizată de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în perioada de sustenabilitate a 
proiectului „ Sistem de eEducație pentru evaluarea calității în învățământul superior 
din România (SeECIS)”, SMIS/CSNR 23401,cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “ Creșterea 
Competitivității Economice”. 

Am participat în perioada 20.04.2017-22.04.2017 la cursul “Standarde și linii 
directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 2 – Asigurarea externă a calității” din cadrul activității de instruire 
continuă, în sistem eLearning, organizată de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în perioada de sustenabilitate a 
proiectului „ Sistem de eEducație pentru evaluarea calității în învățământul superior 
din România (SeECIS)”, SMIS/CSNR 23401,cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “ Creșterea 
Competitivității Economice”. 

Am participat în perioada 2.11.2016-10.11.2016 la cursul “Standarde și linii 
directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 1 – Asigurarea internă a calității” din cadrul activității de instruire 
continuă, în sistem eLearning, organizată de Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în perioada de sustenabilitate a 
proiectului „ Sistem de eEducație pentru evaluarea calității în învățământul superior 
din România (SeECIS)”, SMIS/CSNR 23401,cofinanțat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial “ Creșterea 
Competitivității Economice”. 

Am fost Supervizor stagiu practică în perioada 1.09-31.12.2015 în cadrul 
proiectului: „Practica - primul pas în carieră!”, POSDRU/189/2.1/G/156341. 
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 



Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 
intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 

Am facut parte din grupul țintă al proiectului: „Personalul didactic din 
sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 
învăţării pe tot parcursul vieţii”, POSDRU/174/1.3/S/149155, Beneficiar: 
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Activitatea 3.3: Organizarea şi 
desfăşurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învăţământ, în 
sprijinul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Am făcut parte din grupul țintă al proiectului: „ Internationalizare, echitate si 
management universitar pentru un invatamant superior de calitate (IEMU)”, 
POSDRU/155/1.2/S/136180. Axa prioritară 1 „Educatia si formarea profesionala in 
sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.2  “Calitate in Invatamantul Superior”. 

Am participat și absolvit Programul de formare și conștientizare în 
asigurarea calității în Învățământul la Distanță – ID, organizat și desfășurat de 
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu 
Mare și TÜV Austria – România, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720 
Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și 
evaluare a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza 
indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate. Axa prioritară 
1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii 
societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de intervenţie 1.2  “Calitate in 
Invatamantul Superior”. 

Membru al echipei de implementare Universitatea din Piteşti al proiectului 
internaţional Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des 
diplômés en Europe centrale et orientale ReParti-ECO, Finanţator al 
proiectului: Agenţia Universitară a francofoniei – Biroul Europa Centrală şi 
Orientală, Cod proiect: BECO-2012-11-U-46145FT000, Promotor proiect: 
Universitatea din Craiova, Perioada de derulare a proiectului: 2011-2013. 

29-30 noiembrie 2010 – Participare la cursul Utilizare Modul de Arhivare 
electronică, în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de E-Learning în 
cadrul Universităţii din Piteşti, reprezentant S.C. Software Development&Consulting 
S.R.L.- în cadrul proiectului  “Implementarea unei platforme de E-Learning in 
cadrul Universitatii din Pitesti”, cod proiect SMIS-CSNR 4415, proiect 
cofinantat prin FEDR, Programul POS CCE, Axa 3 TIC, Operatiunea 3.2.3, 
derulat in perioada 17.05.2010 – 21.01.2011 

     22-24 noiembrie 2010 – Participare la cursul Utilizare platforma E-Learning, 
în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de E-Learning în cadrul 
Universităţii din Piteşti, reprezentant S.C. Software Development&Consulting S.R.L. 
– în cadrul proiectului “Implementarea unei platforme de E-Learning in cadrul 
Universitatii din Pitesti”, cod proiect SMIS-CSNR 4415, proiect cofinantat prin 
FEDR, Programul POS CCE, Axa 3 TIC, Operatiunea 3.2.3, derulat in perioada 
17.05.2010 – 21.01.2011 

 
 


