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1. Studii universitare (licență și masterat) 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior și 

facultatea 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1.  
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 

FEAA  
Finanțe-Bănci 2006-2009 

Licentiat in știinte 

economice 

2. 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 

FEAA 

Contabilitate 

expertiza si 

audit 

2009-2011 Master 

3.     

 

2. Studii de doctorat 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific 

acordat 

1.  
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, 

Iași, SDEAA 
CONTABILITATE 2011-2015 

Doctor in 

domeniul 

contabilitate 

     

 

 

3 .Standarde minimale de ocupare a posturilor didactice. Realizările profesional-ştiinţifice 

Calitatea activităţilor didactice/profesionale 
Din PROPUNEREA DE DEZVOLTARE A 

CARIEREI UNIVERSITARE 

I. CĂRŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE, 
CĂRŢI PUBLICATE (altele decât cursuri) 
• carte-capitole publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS sau, 

• carte publicata în alte edituri(cu ISBN) sau, 

• carte publicata pe portaluri electronice sau, 

• dicţionar sau, 

• traducere 

 -  

II. PUBLICAŢII DIDACTICE 
• curs editat în editură recunoscută CNCSIS 

sau, 
• curs publicat pe portaluri electronice sau, 
• culegere de probleme/teste/exerciţii/studii de 

caz, publicate. 

Studiu de caz - Case study on the accounting policies 

used by companies listed on the Bucharest Stock 

Exchange (BSE) Tier 1; Ovidius University Annals, 

Economic Sciences Series, Volume XIII, Issue 1, 2013 

  



IV. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE 
• articol în revistă cu referenţi şi colective 

editoriale internaţionale(revistă indexată ISI 

sau BDI ) sau, 

• articol în revistă naţională de specialitate 

recunoscută CNCSIS sau, 

• articol în alte reviste de specialitate din 

străinătate sau, 

• articol în alte reviste de specialitate din tară. 

Conform lista de lucrări 

V. LUCRĂRI PREZENTATE 
• lucrare ştiiţifică prezentată oral şi publicată 

în volum la conferinţă organizate de 

instituţii/asociaţii europene/asociaţii 

naţionale din străinătate sau, 

• lucrare ştiiţifică prezentată oral şi publicată 

în volum la conferinţă internaţională 

organizate în România sau, 

• lucrare ştiiţifică prezentată poster la 

conferinţă internaţională organizate în 

România. 

Conform lista de lucrări si participari la 
Conferinte 

VI.RECUNOAȘTEREA  PRESTIGIULUI  
PERSONAL ȘI PROFESIONAL 
• Preocupare pentru perfecţionarea 

academică 

• Competenţă didactică 

• Prestaţia academică în calitatea de  cadrul 

didactic (limbaj adecvat, comunicarea cu 

studenţii, deschiderea la nou) 

• Prestigiul în rândul studenţilor 

• Prestigiul în rândul colegilor 

� Premiul de excelență “Constantin Ionete” al Revistei 

“Audit financiar”, CAFR, pentru anul 2015  

 

 

         Candidat, 
                                           

 


