
 

Curriculum vitae Europass  – Associate Professor Ph.D. Ph.D. Habil. CRISTINA RALUCA GH. POPESCU 1 

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

   
Informaţii personale  

  
Nume / Prenume POPESCU GH. CRISTINA RALUCA  

  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Universitatea din Bucureşti, România, Facultatea de Administraţie și Afaceri, Departamentul de Științe Economice 
și Administrative: Conferențiar universitar Doctor Doctor Abilitat – Domeniile de doctorat: „Economie” și 
„Management”, Domeniul de abilitare: „Economie”;  

 Academia de Studii Economice din București, România, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, 
Departamentul de Economie și Politici Economice, Școala Doctorală de „Economie I”: Cadru didactic asociat, în 
domeniul „Economie”, Îndrumător de Doctorat în domeniul „Economie”;   

 Ministerul Cercetării şi Inovării (M.C.I.), București, România: Expert politici publice 4 (A 3.2., A3.3.); 
 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului (I.N.C.D.P.M.), București, România: 

Cercetător științific gradul I (CS I), Membru în echipe de cercetare ştiinţifică la nivel național și internațional; 
 Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare TURBOMOTOARE COMOTI, București, România: Auditor Intern; 

 SC Confident Expert CP SRL, București, România: Auditor financiar;  
 Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), București, România: Auditor financiar, 

înregistrat în Registrul public electronic; 

 Membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul 
Finanțelor Publice, București, România: Auditor financiar, înregistrat în Registrul public electronic, cu viză de 
desfășurare a activității de auditor financiar emisă de către ASPAAS.    

  
Experienţa profesională  

  
Perioada 01.10.2019  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Auditor Intern  
(cod COR 241105 conform Clasificării Ocupaţiilor din România) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților desfăşurate de entitatea publică, coordonare cu privire 
la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public: 

 Direcţia de Finanţare și Evaluare Instituţionala 

 Direcţia Programe de Cercetare și Dezvoltare a Resurselor Umane 

 Direcţia Dezvoltare Programe și Inovare 

 Direcţia Buget, Finanţe, Resurse Umane, Administrativ 

 Serviciul Informatica și Infrastructura Suport 

 Compartiment Juridic, Armonizare Legislativa și Contencios. 

 Elaborează proiectul planului anual de audit; 

 Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar sunt 
conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; 

 Auditează - angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv 
din fondurile comunitare; 

 Evaluează modul de emitere al deciziilor și implementarea acestora; 

 Evaluează eficienta și eficacitatea sistemelor informative asupra operaţiunilor în următorul ciclu de 
operaţiuni: 

 organizare – implementare; 

 legalitate. 

 Evaluează eficiența și eficacitatea activității de management a sistemelor de conducere: 

 sistem de conducere; 

 sistem de control; 

 riscuri asociate; 

 plaţi asumate prin angajamente bugetare și legale inclusive din fondurile comunitare; 

 urmărire și evidență; 

 derulare. 

 Evaluarea eficienței și eficacităţii modului de organizare a evidenței contabile în următorul ciclu de 
operaţiuni: 

 operaţiuni economice - financiare; 

 înregistrări și evidente contabile. 

 Relații: este subordonat: Directorului General 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare TURBOMOTOARE COMOTI 
B-dul Iuliu Maniu nr. 220D, sector 6, cod 061126, OP 76, CP174, București, România, Nr. Of. Reg. Com. 
J/40/4880/1997, Cod fiscal: RO 445238 

Tipul activităţii sau sectorul ECONOMIC 
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de activitate Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI este singura unitate specializată din 
România care integrează activităţile de cercetare ştiinţifică, proiectare, producţie, experimentare, testare, transfer 
tehnologic şi inovare în domeniul turbomotoarelor de aviaţie, motoarelor industriale cu turbină cu gaze şi 
maşinilor paletate de turaţie înaltă. 

  
Perioada 05.09.2019  30.11.2019 & 01.01.2020  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert politici publice 4 (A 3.2., A3.3.) 
(cod ocupaţie 214112 Specialist documentaţie studii conform Clasificării Ocupațiilor din România) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități Expert politici publice 4 (A 3.2., A3.3.) 

 Activitatea 3 - Elaborarea și implementarea de proceduri pentru reducerea poverii administrative pentru 
mediul de afaceri, specific CDI: 
 Subactivitatea 3.2. - Realizarea unui studiu privind oportunitatea unor masuri fiscale simplificate 

pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare 
si inovare; 

 Subactivitatea 3.3. - Elaborarea unei proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative 
asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de CDI. 

 Scopul general: evaluează şi analizează aspectele ce pot constitui poveri administrative asupra mediului 
de afaceri, specifice domeniului de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI), realizează un studiu privind 
oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea 
fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi elaborează o procedură simplificată pentru 
reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare. 

 
Atribuţiile postului - pentru Subactivitatea A 3.2. 

 Elaborarea unor propuneri de măsuri fiscale pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea 
fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, în baza rezultatelor activităţii A3.1; 

 Realizarea unor analize de impact ex ante privind măsurile fiscale propuse; 

 Realizarea unui studiu privind oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care 
să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (din perspectiva 
specificului propriu); 

 Transmite expertului politici publice nr. 1 şi expertului politici publice nr. 2 documentele proprii elaborate 
în vederea integrării acestora în documente comune la nivel de proiect; 

 Colaborează cu ceilalţi experţi pentru finalizarea “Studiului privind oportunitatea unor măsuri fiscale 
simplificate pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-
dezvoltare şi inovare” la nivelul proiectului, sub coordonarea expertului politici publice nr. 1; 

 Participarea la sesiunea de comunicări cu tema “Oportunitatea unor măsuri fiscale simplificate pentru 
mediul de afaceri care să conducă la creşterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare si inovare, în 
care se va prezenta studiul realizat” în care se va prezenta raportul de analiză şi la cele trei Workshop-uri 
aferente acestei subactivităţi. 

 
Atribuţiile postului - pentru Subactivitatea A 3.3. 

 Identificarea de modalităţi si soluţii pentru creşterea ponderii cercetării în PIB, în vederea atingerii 
obiectivului Strategiei Europa 2020 (“3% din PIB, în special prin asigurarea unor condiţii mai favorabile 
pentru investiţii ale sectorului privat în CDI, şi stabilirea unui nou indicator pentru inovare”). 

 Instrumente pentru culegere informaţii din mediul de afaceri, cu privire la aspectele ce pot constitui poveri 
administrative specifice domeniului CDI şi elaborare si implementare de proceduri simplificate pentru 
reducerea poverii administrative identificate; 

 Elaborarea procedurii simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, 
respectiv a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de CDI; 

 Participarea la sesiunea de comunicări cu tema “Proceduri simplificate pentru reducerea poverii 
administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
CDI” în care se va prezenta raportul de analiză şi la cele trei Workshop-uri aferente acestei subactivităţi. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Cercetării şi Inovării (M.C.I.) instituţie publică având C.I.F 36904048, cu sediul în Bucureşti, str. 
Mendeleev, Nr.21-25, sectorul 1, telefon 021 3183050, http://www.research.gov.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

CERCETARE – DEZVOLTARE ȘI INOVARE  
Ministerul Cercetării şi Inovării (M.C.I.) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. MCI are rol de sinteză şi 
coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării 
tehnologice şi inovării. Organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi 
realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. 

  
Perioada 01.01.2019  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific 
Membru în echipe de cercetare ştiinţifică la nivel național și internațional orientate spre studierea unor 
probleme ce vizează aspecte de natură economică, managerială, de mediu și interdisciplinară (pe bază de 
contracte); valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul unor publicații științifice pe domenii de interes 
pentru mediul economic și societate, astfel: 
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Proiecte: 

 01.01.2019  30.09.2020: "TEHNOLOGII INOVATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI REGENERABILE DIN 
SURSE NATURALE INTEGRATE ÎN INSTALAŢII COMPLEXE-(TEACHERS)".  

 Detaliile proiectului: 
Aspecte specifice legate de proiect: 
„Având ca punct comun realizările inovative în domeniul energiei regenerabile, consorțiul proiectului reunește 
organizații din mediul universitar, academic și de cercetare științifică, ale căror obiective converg către 
îmbunătățirea performanței, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional. Proiectul 
are ca scop optimizarea unor instalaţii de producere a energiei regenerabile şi realizarea unor modele funcţionale 
care să asigure furnizarea de energie electrică cu surse naturale integrate, în special în zonele defavorizate, prin 
aplicarea unor tehnologii noi şi emergente. Pornind de la sistemele complexe de producere a energiei electrice 
brevetate/în curs de brevetare la nivel național, prin aportul coordonatorului şi al instituţiilor partenere care vor 
elabora proiectele componente, se urmărește să se valideze ansambluri integrate de generare-furnizare în condiții 
relevante de funcționare. În cadrul proiectului este promovat parteneriatul complementar pentru inovare, membrii 
având un rol bine definit în cadrul consorțiului, fiecare contribuind la optimizarea semnificativă a sistemelor 
complexe de producere a energiei regenerabile în zone costiere şi in ape curgătoare, îmbunătățirea 
hidrogeneratoarelor, realizarea modelelor demonstrative şi furnizarea de energie termică şi electrică. Acest proiect 
asigură sprijinul necesar pentru consolidarea competențelor științifice și tehnice, prin corelarea și coordonarea 
activităților și resurselor în cadrul organizațiilor publice de cercetare și valorizarea acestor competențe prin 
rezultate ale cercetării oferite mediului socio-economic. Implementarea proiectului conduce la dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare la nivelul consorțiului și a consolidării capacității instituțiilor prin formarea si implicarea 
resursei umane nou angajată, pentru dobândirea de noi cunoştinţe în domeniul tehnologiilor inovative de 
producere a energiei din resurse regenerabile în instalaţii complexe integrate”.  

 Parteneri: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului – INCDPM; Institutul National de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE – CA Bucuresti; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
Pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA; Universitatea Politehnica din 
Bucuresti UPB. 
Responsabili de Proiect:: Director Proiect Complex: Prof.univ. dr.ing. Mihail Viorel Bădescu; Responsabili proiect 
1: Dr.ing. George Poteraş; Responsabil Adjunct proiect component 1: PhD Habil Gyorgy Deak ing.; Responsabil 
etapa 1: Dr.ing. Dănuţ Cociorva; Responsabil etapa 2: Dr. fiz. Cristina Sîrbu; Responsabil etapa 3: Ing. Marius 
Olteanu; Responsabili proiect 2: Dr. ing. Dorian Marin; Responsabili proiect 3: Prof.univ.dr.ing Valentin Apostol; 
Responsabil Diseminare Proiect complex: Ing. Andreea Ioana Dăescu; Responsabil Comunicare Proiect complex: 
Ing. Iasmina-Florina Burlacu. 
Perioada de desfășurare: Martie 2018 – Septembrie 2020 (În desfățurare) 
Finanțat prin: Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI), PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0406/, Contract Nr. 
81/PCCDI. 
Obiective: Proiectul are ca obiectiv principal optimizarea unor instalații de producere a energiei regenerabile și 
dezvoltarea unor modele integrate funcționale care să asigure aprovizionarea cu energie electrică din mai multe 
surse naturale, în special în zonele defavorizate, prin aplicarea noilor tehnologii și a noilor tehnologii emergente: 

 Optimizarea optimă a sistemelor complexe de producere a energiei regenerabile în zonele de coastă și 
râuri. 

 Optimizarea sistemelor de generare a energiei electrice (integrate electric) pentru implementarea în cadrul 
complexelor de energie regenerabilă pentru zonele de coastă și râuri. 

 Optimizarea sistemelor de producere a energiei termice cu colectoare solare pentru a se integra în sisteme 
complexe de producere a energiei din surse regenerabile pentru zonele costiere și râuri. 

(Link cu detaliile proiectului: http://www.incdpm.ro/portfolios/innovative-technologies-for-renewable-energy-
production-from-integrated-natural-sources-in-complex-installations-teachers/?lang=ro) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de cercetare 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului (I.N.C.D.P.M.), Splaiul Independenței, nr. 
294, sector 6, cod 060031, București, România, Departamentului Hazarde Naturale şi Tehnologice 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

CERCETARE 
Funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

  
Perioada 01.03.2018  01.07.2019 

Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate financiar-contabilitate  
(cod COR 241104 conform Clasificării Ocupațiilor din România)  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de audit intern 
Compartimentul pentru Asigurarea Calităţii 

 Realizarea activităţilor de asigurare şi consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile 
institutului (audit de regularitate, auditul performanţei, auditul de sistem şi furnizarea de consultanţă 
pentru activităţile ISIM); 

 Stabilirea metodelor şi etapelor de realizare a auditului intern; 

 Stabilirea concluziilor / constatărilor fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate; 

 Elaborarea planului de audit intern corespunzător scopului şi obiectivelor auditului intern; 

 Efectuarea auditul tehnic verificând caracteristicile activităţilor / acţiunilor: conformitate, legalitate, 
încadrarea în plafoane valorice, eficienţă; 

 Elaborarea documentelor specifice activităţii de audit intern în funcţie de scopul şi obiectivele auditului 
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intern şi conform planului de audit; 

 Modificarea planul anual de audit intern în funcţie de condiţiile externe apărute pe durata desfăşurării 
procesului de audit, conform legislaţiei în vigoare; 

 Elaborarea raportul de audit intern pe baza datelor relevante, corecte, conforme cu activitatea de audit 
intern efectuată; 

 Prezentarea şi arhivarea raportului de audit intern conform legislaţiei în vigoare; 

 Elaborarea raportul anual de audit public intern; 

 Îndeplinirea altor sarcini încredințate de către director în cadrul Compartimentului de Asigurare a Calităţii. 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Institutul de Științe Spațiale (I.S.S.) - Filiala INFLPR, Orașul Măgurele, Str. Atomiștilor, Nr. 409, Județul Ilfov, 
România, înregistrat la Registrul Comerțului, sub numărul J23/1370/20.05.2011 si C.U.I RO28521106 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

ECONOMIC 
Filială cu personalitate juridică a Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, București, 
România 

  
Perioada 23.02.2017  21.11.2018 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific gradul II 
Membru în echipe de cercetare ştiinţifică la nivel național și internațional orientate spre studierea unor 
probleme ce vizează aspecte de natură economică, managerială, de mediu și interdisciplinară (pe bază de 
contracte); valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul unor publicații științifice pe domenii de interes 
pentru mediul economic și societate, astfel: 
Proiecte: 

 "MONITORIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CONDIŢIILOR DE 
NAVIGAŢIE PE DUNĂRE ÎNTRE CĂLĂRAŞI ŞI BRĂILA, KM 375 ŞI KM 175"; 

 Proiect Sectorial - "TEHNOLOGII DE VALORIFICARE A NĂMOLURILOR REZULTATE DIN STAŢIILE DE 
EPURARE ORĂŞENEŞTI ŞI A DEŞEURILOR DIN GROPILE DE GUNOI"; 

 Proiect Complex - "TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV AL 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN CULTURILE LEGUMICOLE (LEGCLIM)".  

Publicații: 

 E. Holban, E. Diacu, M. Matei, G. Ghita, M. Raischi, S. Fronescu, A. Daescu, I. P. Gheorghe, M. Ilie, R. Szep, V. 
Daescu, D. Dumitru, F. Marinescu, C. Tociu, I. Popescu, C. R. Gh. Popescu, 2017, Assessment of 
atmospheric pollution in a cement factory area situated in the eastern part of Romania, Journal of 
Environmental Protection and Ecology, 18, No 3, 819–830, ISSN 1311-5065. Datele legate de articol 
preluate de pe site-ul Clarivate Analytics: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, 
Volume: 18, Issue: 3, Pages: 819-830, Published: 2017, Document Type: Article. Publisher: SCIBULCOM 
LTD, PO BOX 249, 1113 SOFIA, BULGARIA, Journal Information: Impact Factor: Journal Citation Reports, 
Categories / Classification: Research Areas: Environmental Sciences & Ecology, Web of Science 
Categories: Environmental Sciences, Document Information: Language: English, Accession Number: 
WOS:000417113200001, ISSN: 1311-5065, Other Information: IDS Number: FO8DQ. The journal is 
refereed in: THOMSON REUTERS ISI Web of Knowledge (InCITES Journal Citation Reports - Science 
Edition), Journal Citation Reports (Science Edition): JCR® Category: ENVIRONMENTAL SCIENCES; 
Journal Impact Factor (2018) = 0.634; AIS = 0,045; Rank in Category: 244 of 251; Quartile in 
Category: Q4 (Data from the 2018 edition of Journal Citation Reports). 

 C. Tociu, R. Szep, A. M. Anghel, F. Marinescu, M. Ilie, E. Holban, G. Ghita, M. Matei, F. D. Dumitru, I. Popescu, 
A. Moncea, L. Laslo, A. I. Daescu, C. R. Gh. Popescu, 2017, Possibilities For Efficient Use Of Valuable 
Materials From Aluminium Slag To Remove Specific Pollutants In Wastewater, Journal of Environmental 
Protection and Ecology, 18, No 3, 842–852, ISSN 1311-5065. Datele legate de articol preluate de pe site-
ul Clarivate Analytics: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, Volume: 18, Issue: 3, 
Pages: 842-852, Published: 2017, Document Type: Article. Publisher: SCIBULCOM LTD, PO BOX 249, 1113 
SOFIA, BULGARIA, Journal Information: Impact Factor: Journal Citation Reports, Categories / 
Classification: Research Areas: Environmental Sciences & Ecology, Web of Science Categories: 
Environmental Sciences, Document Information: Language: English, Accession Number: 
WOS:000417113200003, ISSN: 1311-5065, Other Information: IDS Number: FO8DQ. The journal is 
refereed in: THOMSON REUTERS ISI Web of Knowledge (InCITES Journal Citation Reports - Science 
Edition), Journal Citation Reports (Science Edition): JCR® Category: ENVIRONMENTAL SCIENCES; 
Journal Impact Factor (2018) = 0.634; AIS = 0,045; Rank in Category: 244 of 251; Quartile in 
Category: Q4 (Data from the 2018 edition of Journal Citation Reports). 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități de cercetare 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului (I.N.C.D.P.M.), Splaiul Independenței, nr. 
294, sector 6, cod 060031, București, România, Departamentului Hazarde Naturale şi Tehnologice 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

CERCETARE 
Funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

  
Perioada 01.10.2016  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor, Cadru didactic asociat doctor, Îndrumător de Doctorat în domeniul 
“Economie” 
(cod COR 231002 conform Clasificării Ocupațiilor din România, coroborat cu art. 296, alin. 1, din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011) 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice (ore de curs și de seminar științific), de evaluare şi de cercetare: 

 Membru al Școlii Doctorale de „Economie I”, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, 
România, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată; 

 Îndrumător de Doctorat în domeniul “Economie”, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, 
România, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Școala Doctorală de „Economie I”: 
★ Studenți doctoranzi aflați în cadrul procesului de îndrumare: 

1.) Ștefan (căs. Niculae) R. Daniela – Tema: “Dezvoltarea  durabilă  în  contextul  globalizării”, limba în 
care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2018, forma de 
învățământ: cu frecvență redusă, cu taxă (2018 - prezent). 

2.) Vasile M. Patricia – Tema: “Securitatea energetică – factor al competitivităţii şi dezvoltării 
sustenabile”, limba în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 
2018, forma de învățământ: cu frecvență redusă, cu finanțare de la buget, fără bursă (2018 - 
prezent). 

★ Studenți doctoranzi care s-au aflat în cadrul procesului de îndrumare: 
1.) Zota D. Elena Florentina – Tema: “Evaluarea competitivității companiilor din perspectiva economică, 

socială și ecologică”, limba în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul 
înmatriculării: 2016, forma de învățământ: cu frecvență redusă, cu taxă (2016 - 2019); 

2.) Petrică T. Nicoleta – Tema: “Strategii integrate de dezvoltare durabilă la nivelul comunităților 
locale”, limba în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2017, 
forma de învățământ: cu frecvență, la buget (2017 - 2019). 

 Îndrumător de Doctorat în cotutelă (alături de Prof. univ. dr. Alexandru Tașnadi) în domeniul “Economie”, în 
cadrul Academiei de Studii Economice din București, România, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, 
Școala Doctorală de „Economie I” (începând din sesiunea de admitere din septembrie 2017 până în prezent): 
★ Studenți doctoranzi aflați în cadrul procesului de îndrumare: 

1.) Viziniuc Cosmin – Tema: “  Economia circulară, o posibilă soluţie la criza globală a resurselor”, limba 
în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2018, forma de 
învățământ: cu frecvență redusă, cu taxă (2018 - prezent); 

2.) Ene (căs. Vasile) Cristina Mariana – Tema: “  Confruntări de idei cu privire la succesul şi eşecul în 
afaceri”, limba în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 
2018, forma de învățământ: cu frecvență redusă, cu taxă (2018 - prezent). 

 Membru al comisiilor de îndrumare la Doctorat în domeniul “Economie”, în cadrul Academiei de Studii 
Economice din București, România, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, Școala Doctorală de 
„Economie I”: 
★ Studenți doctoranzi aflați în cadrul procesului de îndrumare: 

1.) Buteică Alexandru Cosmin – Tema: “Guvernanța corporativă și performanța fondurilor suverane de 
investiții ”, profesor coordonator: prof. univ. dr. Cătălin Emilian Huidumac-Petrescu, limba în care se 
redactează și se susține teza de doctorat: engleză, anul înmatriculării: 2016, forma de învățământ: 
cu frecvență, la buget, cu bursă; 

2.) Băzăvan Adrian – Tema: “  Modelul de dezvoltare al Chinei. Perspectivă socio-economică. ”, profesor 
coordonator: prof. univ. dr. Cătălin Emilian Huidumac-Petrescu, limba în care se redactează și se 
susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2017, forma de învățământ: cu frecvență, la 
buget, cu bursă; 

3.) Viziniuc Cosmin – Tema: “ Economia circulară, o posibilă soluţie la criza globală a resurselor”, 
conducător de doctorat principal: prof. univ. dr. Alexandru Tașnadi, conducător de doctorat în 
cotutelă: conf. univ. dr. Cristina Raluca Gh. Popescu, limba în care se redactează și se susține teza 
de doctorat: română, anul înmatriculării: 2018, forma de învățământ: cu frecvență redusă, cu taxă; 

4.) Ene (căs. Vasile) Cristina Mariana – Tema: “  Confruntări de idei cu privire la succesul şi eşecul în 
afaceri”, conducător de doctorat principal: prof. univ. dr. Alexandru Tașnadi, conducător de 
doctorat în cotutelă: conf. univ. dr. Cristina Raluca Gh. Popescu, limba în care se redactează și se 
susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2018, forma de învățământ: cu frecvență 
redusă, cu taxă. 

★ Studenți doctoranzi care s-au aflat în cadrul procesului de îndrumare: 
1.) Andrei Elena - Adriana – Tema: “ Modele de Evaluare a Riscului Suveran”, profesor coordonator: 

prof. univ. dr. Monica Dudian, limba în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, 
anul înmatriculării: 2017, forma de învățământ: cu frecvență, la buget (2017 - 2019); 

2.) Moldoveanu (Mirea) Danila Camelia – Tema: “Accidentele de mediu – evaluarea riscului şi 
mijloacele de prevenire. Studiu de caz”, profesor coordonator: prof. univ. dr. Marian Năstase, limba 
în care se redactează și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2018, forma de 
învățământ: cu frecvență, Şcoala doctorală: Economie Agroalimentară și a Mediului, Domeniul 
fundamental: Economie, Domeniul de doctorat: Economie II (2018 - 2019); 

3.) Ţifui D. Mihaela – Tema: “Rolul impozitelor şi taxelor în formarea preţului produselor 
agroalimentare”, profesor coordonator: prof. univ. dr. Marian Năstase, limba în care se redactează 
și se susține teza de doctorat: română, anul înmatriculării: 2018, forma de învățământ: cu frecvență, 
Şcoala doctorală: Economie Agroalimentară și a Mediului, Domeniul fundamental: Economie, 
Domeniul de doctorat: Economie II (2018 - 2019). 

 Profesor coordonator al unor întâlniri de curs, astfel: 
★ 04 decembrie 2017: Tema generală a cursului: “Probleme actuale în teoria și practica economică. Studii 

de caz pe România”, Tema cursului: “Tipologii economice. Economii dezvoltate, subdezvoltate, autarhice, 
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deschise, emergente. Problema avantajelor comparative, competitive și de locație în economia 
mondială.”; 

★ 06 decembrie 2018: Tema generală a cursului: “Probleme actuale în teoria și practica economică. Studii 
de caz pe România”, Tema cursului: “Tipologii economice. Economii dezvoltate, subdezvoltate, autarhice, 
deschise, emergente. Problema avantajelor comparative, competitive și de locație în economia 
mondială.”; 

★ 06 decembrie 2018: Tema generală a cursului: “Probleme actuale în teoria și practica economică. Studii 
de caz pe România”, Tema cursului: “Rolul performanțelor economice în cadrul proceselor de afaceri și 
impactul acestora asupra competitivității în contextul noii economii”; 

★ 04 decembrie 2019: Tema generală a cursului: “Probleme actuale în teoria și practica economică. Studii 
de caz pe România”, Tema cursului: “Tipologii economice. Economii dezvoltate, subdezvoltate, autarhice, 
deschise, emergente. Problema avantajelor comparative, competitive și de locație în economia 
mondială.”. 

 Profesor coordonator al unor întâlniri seminar științific, astfel: 
★ 12 aprilie 2017: Tema seminarului științific: “Dezbatere și analiză critică a cărții: D. Acemoglu și J. A. 

Robinson, «De ce eșuează națiunile. Originile puterii, ale prosperității și ale sărăciei »”; 
★ 19 aprilie 2018: Tema seminarului științific: “Dezbatere și analiză critică a unor lucrări privind economia 

comportamentală. Recomandări din partea Școlii Doctorale: 1.) „Comportament inadecvat” – Richard 
Thaler, 2.) „Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness” – Richard Thaler, 3.) 
“Gândire rapidă, gândire lentă” – Daniel Kahneman, 4.) „Mind, society and behavior” – WB (2015)”; 

★ 18 aprilie 2019: Tema seminarului științific: “Dezbatere și analiză critică a unor lucrări privind economia 
comportamentală. Recomandări din partea Școlii Doctorale: 1.) Stephen Wendel (2014), Designing for 
Behavior Change: Applying Psychology and Behavioral Economics, Published by O’Reilly Media, Inc., 
1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, Retrieved from https://the-
eye.eu/public/Books/IT%20Various/OReilly%20Designing%20for%20Behavior%20Change%20%282014
%29.pdf. 2.) Samson, A. (Ed.) (2018), The Behavioral Economics Guide 2018 (with an Introduction by 
Robert Cialdini), Retrieved from http://www.behavioraleconomics.com., ISSN 2398-2020; 3.) 
„Comportament inadecvat” – Richard Thaler, 4.) „Nudge. Improving decisions about health, wealth and 
happiness” – Richard Thaler, 5.) “Gândire rapidă, gândire lentă” – Daniel Kahneman, 6.) „Mind, society 
and behavior” – WB (2015)”; 

★ 02 aprilie 2020: Tema seminarului științific: “Dezbatere și analiză critică a unor lucrări privind economia 
comportamentală. Recomandări din partea Școlii Doctorale: 1.) Stephen Wendel (2014), Designing for 
Behavior Change: Applying Psychology and Behavioral Economics, Published by O’Reilly Media, Inc., 
1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, Retrieved from https://the-
eye.eu/public/Books/IT%20Various/OReilly%20Designing%20for%20Behavior%20Change%20%282014
%29.pdf. 2.) Samson, A. (Ed.) (2018), The Behavioral Economics Guide 2018 (with an Introduction by 
Robert Cialdini), Retrieved from http://www.behavioraleconomics.com., ISSN 2398-2020; 3.) 
„Comportament inadecvat” – Richard Thaler, 4.) „Nudge. Improving decisions about health, wealth and 
happiness” – Richard Thaler, 5.) “Gândire rapidă, gândire lentă” – Daniel Kahneman, 6.) „Mind, society 
and behavior” – WB (2015)”. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, 
Departamentul de Economie și Politici Economice, Școala Doctorală de „Economie I”, Piața Romană, nr. 6, sector 1, 
București, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR)  
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 01.10.2016  31.07.2018 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor, Cadru didactic asociat doctor 
(cod COR 231002 conform Clasificării Ocupațiilor din România, coroborat cu art. 296, alin. 1, din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice (ore de curs și de seminar la învățământ de lungă durată), de evaluare și de cercetare 

  
 01.10.2017  31.07.2018 
 Activități didactice: 

 Curs (Licență):  
Discipline:  
 Management (în limba română) (disciplină obligatorie), Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune (CIG), Programul de studii de licență: Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba română), 
Programul de studiu: Contabilitate si informatica de gestiune (în limba română) (cu frecvenţă), anul I, 
semestrul I, curs, seria C. 

  
 01.10.2016  31.07.2017 
 Activități didactice: 

 Curs și seminar (Licență):  
Discipline:  
 Management (în limba engleză) (disciplină obligatorie), Facultatea de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune (CIG), Programul de studii de licență: Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză), 
Programul de studiu: Contabilitate si informatica de gestiune (în limba engleză) (cu frecvenţă), anul I, 
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semestrul al II-lea, curs + 2 grupe. 
 Seminar (Licență):  

Discipline:  
 Management (în limba engleză) (disciplină obligatorie), Facultatea de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci 

şi Burse de Valori (FABBV), Programul de studii de licență: Finanţe şi bănci (în limba engleză), Programul de 
studiu: Finanţe şi bănci (în limba engleză) (cu frecvenţă), anul I, semestrul I, 3 grupe. 
 Curs (Licență):  

 Management (în limba română) (disciplină obligatorie), Facultatea de Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci 
şi Burse de Valori (FABBV), Programul de studii de licență: Finanţe şi bănci (în limba română), Programul de 
studiu: Finanţe şi bănci (în limba română) (cu frecvenţă), anul I, semestrul I, curs, seria C (6 grupe); 

 Management operațional (în limba franceză) (disciplină obligatorie), Facultatea de Administrarea Afacerilor, 
cu predare în limbi străine (FABBV), Programul de studii de licență: Administrarea afacerilor (în limba 
franceză), Programul de studiu: Administrarea afacerilor (în limba franceză) (cu frecvenţă), anul I, semestrul I, 
curs (2 grupe). 

  
 Activități de evaluare: 

   Pentru toate orele de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master menționate mai sus. 
  
 Activități de cercetare: 

 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Academia de Studii Economice din București, București, România, Facultatea de Management, Departamentul de 
Management, Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR) 
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 01.02.2016  prezent 

Funcţia sau postul ocupat   01.02.2016  31.01.2018: Auditor intern 
   01.02.2018  prezent: Auditor financiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Evidenţa activităţii; analiza rezultatelor; pregătirea materialelor de raportare şi analiză; consilierea 
conducerii privind oportunităţile financiare şi a eventualelor riscuri. 

 Coordonarea activităţilor conexe necesare desfăşurării activităţii. 
Numele şi adresa 

angajatorului 
 S.C. Confident Expert C.P. S.R.L., Bucureşti, România  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 ECONOMIC 

  
Perioada 2013  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor 
(cod COR 231002 conform Clasificării Ocupațiilor din România, coroborat cu art. 296, alin. 1, din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Activități didactice (ore de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master): 
 Curs și seminar (Licență):  

Discipline:  
 01.10.2018  prezent: Management comercial (disciplină opțională), Specializarea Marketing, anul II, 

semestrul I (precizare: această disciplină și-a schimbat denumirea din Economia comerțului, devenind 
Management comercial); 

 01.10.2017  prezent: Managementul resurselor umane / Human resources management (în limba 
engleză) (disciplină obligatorie din tematica de licență), Specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba 
engleză) / Business Administration, anul III, semestrul I; 

 01.10.2017  prezent: Managementul calității în afaceri / Quality management for business (în limba 
engleză) (disciplină opțională), Specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză) / Business 
Administration, anul III, semestrul al II-lea; 

 01.10.2016  prezent: Mediul de Afaceri European / European Business Environment (în limba engleză) 
(disciplină opțională), Specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză) / Business Administration, 
anul II, semestrul al II-lea; 

 01.10.2015  prezent: Managementul forțelor de vânzare (disciplină obligatorie), Specializarea Marketing, 
anul III, semestrul I (precizare: această disciplină și-a schimbat denumirea din Managementul relațiilor cu 
clienții, devenind Managementul forțelor de vânzare); 

 01.10.2015  30.09.2018: Management comercial (disciplină obligatorie), Specializarea Marketing, anul II, 
semestrul I (precizare: această disciplină și-a schimbat denumirea din Economia comerțului, devenind 
Management comercial); 

 01.10.2014  30.09.2015: Managementul relațiilor cu clienții (disciplină obligatorie), Specializarea 
Marketing, anul III, semestrul I; 



 

Curriculum vitae Europass  – Associate Professor Ph.D. Ph.D. Habil. CRISTINA RALUCA GH. POPESCU 8 

 

 01.10.2013  prezent: Mediul de Afaceri European (disciplină opțională), Specializarea: Administrarea 
Afacerilor, anul II, semestrul al II-lea;  

 01.10.2013  30.09.2015: Economia comerțului (disciplină obligatorie), Specializarea Marketing, anul II, 
semestrul I;  

 01.10.2013  30.09.2015: Practica de specialitate (disciplină obligatorie), Specializarea: Marketing, anul II; 
 01.10.2013  30.09.2014: Managementul relațiilor cu clienții (disciplină obligatorie), Specializarea 

Marketing, anul III, semestrul I (am ținut doar cursul). 
 Curs și seminar (Master): 

Discipline:  
 01.10.2018  prezent: Managementul relațiilor cu clienții (disciplină obligatorie), Specializarea: Master 

Strategii de Marketing şi Vânzări (MSMV), anul II, semestrul I, 4 ore; 
 01.10.2017  prezent: Economia României și Mediul de Afaceri Contemporan (disciplină obligatorie), 

Specializarea: Master Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii (AAMM), anul II, semestrul al II-lea, 2 ore; 
 01.10.2015  30.09.2017: Economia României și Mediul de Afaceri Contemporan (disciplină opțională), 

Specializarea: Master Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii (AAMM), anul II, semestrul al II-lea, 2 ore; 
 01.10.2013  30.09.2015: Economia României și Mediul de Afaceri European (disciplină opțională), 

Specializarea: Master Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii (AAMM), anul II, semestrul al II-lea, 2 ore. 
 Seminar (Licență):  

Discipline:  
 01.10.2014  30.09.2018: Macroeconomie (disciplină obligatorie), Specializarea Administraţie Publică, anul 

I (4 grupe, inițial 4 grupe din totalul de 8 grupe, apoi 4 grupe din totalul de 7 grupe). 
 01.10.2013  30.09.2014: Macroeconomie (disciplină obligatorie), Specializarea Administraţie Publică, anul 

I (toate grupele: inițial 8 grupe, apoi 7 grupe). 
 Curs și seminar:  

 studenți Erasmus – discipline: Economia comerțului / Management comercial (noua denumire de la 
01.10.2015); Managementul relațiilor cu clienții / Managementul forțelor de vânzare (noua denumire de la 
01.10.2015); Mediul de Afaceri European; Managementul resurselor umane; Managementul calității; 

 Discipline concurs: Economia României şi mediul de afaceri contemporan; Mediul de afaceri european; 
Macroeconomie; Practică de specialitate; Domeniul: “Științe economice” 

  
    Activități de evaluare: 

   Pentru toate orele de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master menționate mai sus. 
  
    Activități de îndrumare a lucrărilor de licență: 

 01.10.2018  30.09.2019: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
Administrarea Afacerilor în limba engleză / Business Administration (BA), anul III: 

1.) Grădinaru G. Alin-Vlad, Tema: “Strong Character Development in the Work Environment”; 
2.) Niţipir-Zamfirescu D. Maria, Tema: “The Importance of Human Resource Management and its 

Particularities”; 
3.) Petrescu M. Sergiu-Beniamin, Tema: “ Complexity of People`s Motivation”. 

 01.10.2018  30.09.2019: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
Marketing (MK), anul III: 

1.) Simionovici L.S. Maria Cristina, Tema: “Campanie de promovare pentru firma SC DDD Constance 
Perfect Clean SRL”; 

2.) Smaranda C. Diana Gabriela, Tema: “Elaborarea strategiei de promovare a produselor organice”. 
 01.10.2017  30.09.2018: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 

Administrație Publică (AP), anul III: 
1.) Mateescu I. Simona-Elena, Tema: “Criza ecologică a dezvoltării economice”. 

 01.10.2017  30.09.2018: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
Administrarea Afacerilor (AA), anul III: 

1.) Antonescu G.R. Răzvan-Teodor, Tema: “Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare rurală”; 
2.) Botănoiu D. Dan Valentin, Tema: “  Accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare rurală”; 
3.) Biban P.B. Alexandru, Tema: “Scenarii privind adoptarea monedei EURO de către România”; 
4.) Cocea I. Ioana-Mihaela, Tema: “Competiție și competitivitate pe piața internă  a  Uniunii Europene”, 

lucrarea a fost susținută în sesiunea din septembrie 2018; 
5.) Crețu Daniel Mihai, Tema: “Analiza comparată a modelelor de economie europeană, americană și 

asiatică”, lucrarea a fost susținută în sesiunea din septembrie 2018. 
 01.10.2017  30.09.2018: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 

Administrarea Afacerilor în limba engleză / Business Administration (BA), anul III: 
1.) Iordache C. Maria Cătălina, Tema: “Women in the labor market: gender inequalities and barriers”. 

 01.10.2017  30.09.2018: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
Marketing (MK), anul III: 

1.) Mihai E. Elena Alina, Tema: “Management comercial pe piaţa de retail. Studiu de caz la compania 
C&A”; 

2.) Paraschiv GH. Georgeta-Andreea, Tema: “Perspectivele managementului comercial pe piața 
ceaiurilor. Studiu de caz pe piața ceaiurilor”; 

3.) Tamaș I. Isabella-Maria, Tema: “Comportamentul consumatorului de „vicii””. 
 01.10.2016  30.09.2017: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
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Marketing (MK), anul III: 
1.) Ene A. Elena-Cătălina, Tema: “Managementul vânzării. Studiu de caz privind managementul vânzării 

la firma S.C. Ductil S.A. Buzău”; 
2.) Florea D. Oana Marina, Tema: “Managementul producției in cadrul firmei “S.C. Nuclear & Vacuum 

S.A.””; 
3.) Văduva M.-O. Costin Adrian, Tema: “Comerțul electronic - avantaje și dezavantaje. Studiu de caz 

pentru firma HDDCADDY”. 
 01.10.2015  30.09.2016: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 

Marketing (MK), anul III: 
1.) Apostol GH. Alina Elena, Tema: “Managementul relaţiilor cu clienţii. Studiu de caz la firma S.C. 

Ductil Steel S.A  Buzău”; 
2.) Artene G. Gianina  Mădălina, Tema: “Comunicarea-element cheie în cadrul managementului 

relațiilor cu clienții. Studiu de caz la firma S.C. SHAKESPEARE EDUCAṬIONAL S.R.L.”; 
3.) Chiriță I. Georgiana - Daniela, Tema: “Comunicarea - element cheie în cadrul managementului 

relațiilor cu clienții. Studiu de caz la Agenția CEC Bank, Costești S.A.”; 
4.) Rotaru M. Sînziana-Alexandra, Tema: “Comerţul electronic. Studiu de caz la S.C. DANTE 

INTERNATIONAL S.A.”; 
5.) Sandu G. Oana Florentina, Tema: “Managementul vânzărilor în cadrul firmei „S.C. Metro Cash & 

Carry S.R.L.””; 
6.) Sîrbu C. Emil Ionuț, Tema: “Politica de promovare în cadrul Băncii Comerciale Române. Studiu de 

caz la S.C. Banca Comercială Română S.A.”; 
7.) Verdeş F. Gina Andreea, Tema: “Strategii în comunicarea de management şi de marketing din 

mediul virtual. Studiu de caz la firma S.C. “DANTE INTERNATIONAL”S.A.”; 
8.) Zaharia M. Casiana-Elena, Tema: “Managementul relaţiilor cu clienţii. studiu de caz la “S.C. L'OREAL 

S.A.””; 
9.) Zaharia M. Irina Maria, Tema: “Comunicarea, element cheie în managementul relaţiilor cu clienţii. 

studiu de caz la “S.C. PANDORA S.A.””. 
 01.10.2014  30.09.2015: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 

Administrarea Afacerilor (AA), anul III: 
1.) Ciauş Roxana Elena, Tema: “Principiile și sistemul de funcționare al politicii de produs în cadrul 

firmei S.C. UNICONFEX EXIM S.R.L.”; 
2.) Ciobanu Aura Florentina, Tema: “Politica Agricolă Comună în cadrul firmei THYMAGRI S.R.L.”; 
3.) Eftemie Andreea Cristina, Tema: “Competitivitatea și mediul concurențial al firmei S.C. MEDLIFE 

S.A.”; 
4.) Ghiţă Adriana Iuliana, Tema: “Politica de promovare în cadrul companiei farmaceutice ZENTIVA 

S.A.”; 
5.) Ghiţă Mirela Iolanda, Tema: “Politica de promovare în cadrul companiei farmaceutice ZENTIVA 

S.A.”; 
6.) Ioniţă Georgeta, Tema: “Tehnici de promovare la firma H&M Hennes & Mauritz S.R.L.”; 
7.) Mateescu Mihail, Tema: “Comerțul intracomunitar la firma S.C. Imex Trade Plus S.R.L.”; 
8.) Mihăescu Ioana, Tema: “Piața bunurilor de consum la firma S.C. ONLINE BUSINESS TRADING S.R.L.”; 
9.) Stoica Onuţa Alexandra, Tema: “Factori de influență ai competitivității naţionale şi internaționale în 

cadrul firmei INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION”. 
 01.10.2014  30.09.2015: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 

Marketing (MK), anul III: 
1.) Seciu Doris Andreea, Tema: “Comunicarea şi negocierea - elemente cheie în mediul de afaceri 

internaţional”; 
2.) Trifu Andreea Claudia, Tema: “ Comerț, globalizare și perspective în Africa Subsahariană”. 

 01.10.2013  30.09.2014: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
Administrarea Afacerilor (AA), anul III: 

1.) Duţă Daniela, Tema: “Politica agricolă comună. Investiţii ale programului naţional de dezvoltare 
rurală în România”; 

2.) Pîncu Cristina-Andreea, Tema: “Comunicarea şi negocierea în mediul de afaceri european. Studiu 
de caz VODAFONE”; 

 01.10.2013  30.09.2014: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 
Marketing (MK), anul III: 

1.) Ciobănescu Sorin-Bogdan, Tema: “Managementul satisfacerii clienţilor la firma S.C. ORANGE 
ROMÂNIA S.A.”; 

2.) Dumitrescu Gabriel-Alexandru, Tema: “Comerțul electronic”; 
3.) Ghiţă Florin, Tema: “Comerţul electronic. Avantaje şi dezavantaje. Studiu de caz la firma S.C. eMAG 

S.A.”; 
4.) Olaru - Zeca Ionuț Mădălin, Tema: “Politica de promovare a produselor la S.C. LEE COOPER JEANS 

GRUP S.R.L.”; 
5.) Panait Șerban Ionuț, Tema: “Comunicarea, element esențial în cadrul managementului relațiilor cu 

clienții. Studiu de caz – Telus International Europe”; 
6.) Pădurariu Adrian - Dumitru, Tema: “Comunicarea – element cheie în managementul relațiilor cu 

clienții. studiu de caz organizația jmEvents”; 
7.) Păun Adela, Tema: “Politica de promovare în cadrul asociaţiei studenţeşti VOLUNTARI PENTRU IDEI 

ŞI PROIECTE”; 
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8.) Pîrvu Irina, Tema: “Politica de prețuri în cadrul firmei Novachrom Trading S.R.L.”; 
9.) Zota Elena – Florentina, Tema: “Politica de promovare a produselor în cadrul firmei S.C. URSITOARE 

PETRECĂREŢE S.R.L.”. 
  
    Activități de îndrumare a lucrărilor de disertație: 

 01.10.2018  30.09.2019: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de disertație la 
Specializarea Marketing Strategic și Managementul Vânzărilor (MSMV), anul II: 

1.) Crăcan N. Florentina, Tema: “Comportamentul consumatorului”. 
 01.10.2015  30.09.2016: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de disertație la 

Specializarea Consultanță în Afaceri în limba română (CARO), anul II: 
2.) Olaru - Zeca Ionuț Mădălin, Tema: “Consultanța în afaceri sub influența mecanismelor concurenței. 

Studiu de caz la firma S.C. Patacă Transcom S.R.L.”; 
3.) Zota D. Elena - Florentina, Tema: “Performanța în cadrul consultanței în afaceri. Studiu de caz la 

firma S.C. Ursitoare Petrecărețe S.R.L.”. 
 01.10.2014  30.09.2017: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de disertație la 

Specializarea Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii (AAMM), anul II: 
1.) Novac (căs. Cebotar) Aliona, Tema: “Analiza mediului concurenţial în domeniul vinicol în România”, 

coordonare începută în 2014, lucrare finalizată în 2017 și susținută în sesiunea din iunie 2017. 
 01.10.2014  30.09.2015: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de disertație la 

Specializarea Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii (AAMM), anul II: 
1.) Stanca Marinela Felicia, Tema: “Instituții de  reglementare juridica  ale  Uniunii Europene”. 

  
    Activități de cercetare: 

 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din 
Bucureşti, Bucureşti, România, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR) 
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 2011  2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activități didactice, de evaluare, de cercetare și de îndrumare a lucrărilor de licență 
(cod COR 231003 conform Clasificării Ocupațiilor din România, coroborat cu art. 296, alin. 1, din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011) 

  
 2012  2013 
    Activități didactice (ore de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master): 

 Curs și seminar (Licență):  
Discipline:  
 Economia comerţului, Specializarea Marketing, anul II;  
 Mediul de Afaceri European, Specializarea Administrarea Afacerilor, anul II;  
 Practica de specialitate, Specializarea Marketing, anul II. 

 Curs și seminar (Master): 
Discipline:  
 Economia României și Mediul de Afaceri European, Specializarea Master ADRU, anul I 

 Seminar (Licență):  
Discipline:  
 Macroeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I 

 Curs:  
 Economie pentru studenţii străini, anul pregătitor la studenții străini de la Universitatea din București 

 Curs și seminar:  
 studenți Erasmus – discipline: Economia comerțului; Mediul de Afaceri European  

  
    Activități de evaluare: 

   Pentru toate orele de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master menționate mai sus. 
  

  Activități de îndrumare a lucrărilor de licență: 
 01.10.2012  30.09.2013: Activități de îndrumare și coordonare a lucrărilor de licență la Specializarea 

Marketing (MK), anul III: 
1.) Constantin  M.  Alexandra, Tema: “Comerţul cu amănuntul şi direcţiile modernizării acestuia în 

cadrul ZARA BUCUREŞTI S.R.L.”; 
2.) Dan Rodica Simona, Tema: “Negocierea și comunicarea – elemente cheie ale economiei comerțului 

la compania Agrana Romania”; 
3.) Stroe Anca Raluca, Tema: “Politica de promovare a produselor la firma BRICOSTORE”. 
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    Activități de cercetare: 

 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
 2011  2012 
    Activități didactice (ore de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master): 

 Curs și seminar (Licență):  
Discipline:  
 Economia comerţului, Specializarea Marketing, anul II;  
 Mediul de Afaceri European, Specializarea Administrarea Afacerilor, anul II;  
 Practica de specialitate, Specializarea Marketing, anul II. 

 Curs și seminar (Master): 
Discipline:  
 Economia României și Mediul de Afaceri European, Specializarea Master ADRU, anul I 

 Seminar (Licență):  
Discipline:  
 Microeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 
 Macroeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 
 Macroeconomie, Specializarea Administrarea Afacerilor, anul I. 

 Curs:  
 Economie pentru studenţii străini, anul pregătitor la studenții străini de la Universitatea din București 

 Curs și seminar:  
 studenți Erasmus – discipline: Economia comerțului; Mediul de Afaceri European 

 Discipline concurs: Economia comerţului; Macroeconomie; Domeniul: “Științe economice” 
  
    Activități de evaluare: 

   Pentru toate orele de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master menționate mai sus. 
  
    Activități de cercetare: 

 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din 
Bucureşti, Bucureşti, România, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR) 
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 2009  2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor 
(cod COR 231001 conform Clasificării Ocupațiilor din România, coroborat cu art. 296, alin. 1, din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Activități didactice (ore de curs și de seminar la învățământ de lungă durată): 
 Curs și seminar (Licență):  

Discipline:  
 Economia comerţului, Specializarea Marketing, anul II  

 Seminar (Licență):  
Discipline:  
 Microeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 
 Macroeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 
 Macroeconomie, Specializarea Administrarea Afacerilor, anul I; 
 Economia întreprinderii, zi, Specializarea Administrare a Afacerilor, anul I. 

 Curs:  
 Microeconomie şi Macroeconomie, forma de învăţământ: FR, Specializarea Administraţie Publică, anul I 
 Economie pentru studenţii străini, anul pregătitor la studenții străini de la Universitatea din București 

 Curs și seminar:  
 studenți Erasmus – discipline: Economia comerțului 

  
    Activități de evaluare: 

   Pentru toate orele de curs și de seminar la învățământ de lungă durată și master menționate mai sus. 
  
    Activități de cercetare: 
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 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din 
Bucureşti, Bucureşti, România, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR) 
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 2007  2009 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 
(cod COR 231001 conform Clasificării Ocupațiilor din România, coroborat cu art. 296, alin. 1, din Legea 
Educației Naționale nr. 1/2011) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Activități didactice (ore de curs și de seminar la învățământ de lungă durată): 
 Seminar (Licență):  

Discipline:  
 Microeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 
 Macroeconomie, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 

 Curs:  
 Microeconomie şi Macroeconomie, forma de învăţământ: FR, Specializarea Administraţie Publică, anul I 
 Economie pentru studenţii străini, anul pregătitor la studenții străini de la Universitatea din București 

  
    Activități de evaluare: 

   Pentru toate orele de curs și de seminar la învățământ de lungă durată menționate mai sus. 
  
    Activități de cercetare: 

 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din 
Bucureşti, Bucureşti, România, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR) 
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 2005  2006 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat – Preparator universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
   Activități didactice (ore de seminar la învățământ de lungă durată): 

 Seminar (Licență):  
Discipline:  
 Microeconomie aplicată în Administraţia Publică, Specializarea Administraţie Publică, anul I; 
 Macroeconomie aplicată în Administraţia Publică, Specializarea Administraţie Publică, anul I. 

 Curs și seminar (Licență):  
Discipline:  
 Practica de specialitate, Specializarea Administraţia Publică, anul II 

  
   Activități de evaluare: 

  Pentru toate orele de seminar la învățământ de lungă durată menționate mai sus. 
  
   Activități de cercetare: 

 Pregătire individuală; 
 Participarea la conferințe, simpozioane, etc.; 
 Perfecționarea propriei pregătiri; 
 Elaborarea de manuale, culegeri, tratate, monografii, etc.; 
 Activități prevăzute în planul intern. 

  
Numele şi adresa 

angajatorului 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (S.N.S.P.A.), Facultatea de Administraţie Publică, Catedra de  
Administraţie Publică, Bucureşti, România, Bulevardul Expoziției 2, 012103, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

EDUCAȚIE (ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR) 
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 2005  2007 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 
Activităţi şi responsabilităţi  Organizarea şi conducerea activităţii firmei. Negocierea contractelor. Identificarea de oportunităţi de afaceri 
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principale pentru firmă. Coordonarea şi elaborarea de studii de piaţă pentru dezvoltare afacerii şi promovarea 
activităţii firmei. 

 Coordonarea activităţilor conexe necesare desfăşurării activităţii. 
Numele şi adresa 

angajatorului 
S.C. NegruVodă S.R.L., Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

ECONOMIC 

  
Perioada 2003  2005 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Evidenţa activităţii; analiza rezultatelor; pregătirea materialelor de raportare şi analiză; consilierea 

conducerii privind oportunităţile financiare şi a eventualelor riscuri. 
 Coordonarea activităţilor conexe necesare desfăşurării activităţii. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. NegruVodă S.R.L., Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

ECONOMIC 

  
Perioada 2001  2003 

Funcţia sau postul ocupat   Contabil 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Evidenţa activităţii; analiza rezultatelor; pregătirea materialelor de raportare şi analiză; consilierea 

conducerii privind oportunităţile financiare şi a eventualelor riscuri. 

 Coordonarea activităţilor conexe necesare desfăşurării activităţii. 
Numele şi adresa 

angajatorului 
 Fundaţia „Anton Raţiu”, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 ECONOMIC 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada 29.noiembrie.2019 

Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Audit” 
Detalii legate de curs și de 

competențele dobândite 
Tematica: “Audit”  
- Cerințe și responsabilități privind alte informații incluse în situațiile financiare și impactul acestora asupra 
raportului de audit;  
- Cerințe și practici privind raportarea Aspectelor cheie de audit și implicațiile asupra raportul de audit. 
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare 
  

Perioada 28.noiembrie.2019 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Audit” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit”  
- Auditul statutar al grupurilor de entități;  
- ISA 540 (Revizuit) aplicabil începând cu 15 decembrie 2019. 
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare 
  

Perioada 27.noiembrie.2019 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Audit, Cod etic” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit”  
1. Reglementări specifice privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 
consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 162/2017, Normele ASPAAS, obligațiile auditorilor financiari în relația 
cu ASPAAS inclusiv raportarea activității);  
2. Analiza relației dintre auditor și comitetul de audit conform legislației și standardelor aplicabile (ISA, Codul 
IESBA, Legea 162/2017 și Regulamentul 537/2014) – Prezentare și exemplificare;  
3. NOCLAR - Codul etic al profesioniștilor contabili; 
4. ISA 250 (Revizuit) aplicabil începând cu 15 decembrie 2017.  
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare 
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Perioada 20.noiembrie.2019 

Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Audit, Cod etic” 
Detalii legate de curs și de 

competențele dobândite 
Tematica: “Audit”  
1. Reglementări specifice privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 
consolidate (Regulamentul 537/2014, Legii 162/2017, Normele ASPAAS, obligațiile auditorilor financiari în relația 
cu ASPAAS inclusiv raportarea activității);  
2. Analiza relației dintre auditor și comitetul de audit conform legislației și standardelor aplicabile (ISA, Codul 
IESBA, Legea 162/2017 și Regulamentul 537/2014) – Prezentare și exemplificare;  
3. NOCLAR - Codul etic al profesioniștilor contabili; 
4. ISA 250 (Revizuit) aplicabil începând cu 15 decembrie 2017.  
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare 
  

Perioada 11.octombrie.2019  13.octombrie.2019  
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și Contabilitate”, Curs în sistem clasic auditori 2019 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “ Audit și Contabilitate” 
Audit intern și guvernanță corporativă;  
Abordarea ISA-urilor în auditul IMM-urilor; 
Dosarul prețurilor de transfer și implicații ale recunoașterii interimare ale corecțiilor de preț - (studiu de caz); 
Auditul situațiilor financiare interimare - prevederi legale în vigoare (Ordin 3067/2018); 
ISRE 2400 - definirea termenilor unei misiuni de revizuire și aplicare practică (studiu de caz); 
Auditul fondurilor europene - prezentare, modele de raportare (ISA 805, ISAE 3000, ISRS 4400); 
Facilități avansate de gestiune a datelor din domeniile financiar-contabil și de audit, utilizând instrumente Excel - 
continuare; 
Etică - comparație între Codul Etic IFAC și prevederile Regulamentului 537; 
Contabilitatea stocurilor; Contabilizarea activelor cu ciclu lung de fabricație. 
Ore de curs: 20 ore  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare, emis pe 30.decembrie.2019 
  

Perioada 27.iunie.2019 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Audit” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit”  
Lector: Radu Gabriel 
Curs Audit 
1. Prezentarea cadrului legislativ ASPAAS, a Directivei 56/2014 și a Directivei 537/2014 (1 oră)  
2. Auditarea situațiilor financiare interimare, prezentare, particularități și discuții (3 ore)  
3. Revizuirea și controlul de calitate privind auditarea situațiilor financiare interimare în conformitate  cu  ISQC 1 (1 
oră).  
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare, emisă pe 19.iulie.2019 
  

Perioada 26.iunie.2019 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Fiscalitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “IFRS”  
Lector: Popa Adriana 
Curs Fiscalitate  
1. Impactul modificărilor legislative asupra impozitării directe a companiei în semestrul I 2019 (2 ore)  
2. Implicații ale schimbărilor legislației fiscale în anul 2019 asupra taxei pe valoarea adăugată (3 ore)  
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare, emisă pe 19.iulie.2019 
  

Perioada 21.iunie.2019 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “IFRS” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “IFRS”  
Lector: Păunescu Mirela 
Curs IFRS   
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1. IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții (3 ore)  
2. IFRS 16 Contracte de leasing (2 ore)  
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare, emisă pe 19.iulie.2019 
  

Perioada 20.iunie.2019 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională continuă structurată în domeniul: “Contabilitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Contabilitate” – “Contabilitatea reorganizărilor – fuziuni, lichidări, divizări” 
Lector: Sahlian Daniela 
1. Aspecte generale juridice și economice privind lichidarea societăților comerciale (Legea 31/1990 și Legea 
85/206) (2 ore)   
2. Particularități privind contabilitatea și fiscalitatea lichidării voluntare și a lichidării obligatorii a societăților 
comerciale (3 ore)  
Ore de curs: 5 ore CPD  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, 
București, România - Strada Sirenelor, Nr. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, https://www.aspaas.gov.ro/atributii/ 

Diploma obţinută Adeverință de participare, emisă pe 19.iulie.2019 
  

Perioada 09.mai.2019 
Activităţi de formare Seminar de instruire, Curs nestructurat CAFR 2019 / Cursuri ONPCSB 2019  

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: Seminarul de instruire dedicat tuturor categoriilor de entități raportoare privind pregătirea profesională 
continuă a specialiștilor implicați în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 
Ore de curs: 3 ore (Interval orar: 09.00 - 12.00) 
Lectori si tematică: 
1. Miulescu Sorina, Analist financiar, Direcţia Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor - prezentare: “Tipologii / scheme 
de spălare a banilor”; 
2. Corina Dragomir, Şef Serviciu - Direcţia Supraveghere şi Control - prezentare: “Cunoaşterea clientelei și 
monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control”; 
3. Georgeta Ana Petre, Analist financiar - Direcţia Cooperare Interinstituţională şi Relaţii Internaţionale - 
prezentare: “Cooperarea internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii 
Financiare” ; 
4. Mihaela Dăescu, Analist financiar în cadrul Direcţiei Tehnologia Informaţiei şi Statistică - prezentare: “Sistemul 
de raportare  on-line”. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 
Curs organizat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - Compartimentul de admitere, pregătire 
continuă și stagiari (CAPCS), în colaborare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 
(ONPCSB), Locație: București, Sediul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Sala de curs, Strada Sirenelor, Nr. 
67 – 69, Sector 5, București. Prezenta la acest curs este echivalata cu 3 ore de pregătire profesionala nestructurată. 

Diploma obţinută Certificat de participare, emis pe 09.mai.2019 
  

Perioada 05.noiembrie.2018  06.noiembrie.2018 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și contabilitate”, Curs e-learning auditori 2018 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit” și “Contabilitate” 
ISCQ 1 - Realizarea misiunii - maniera de control a calității în elaborarea dosarelor de audit - perspectiva 
CMCCCP/CAFR (2h); 
Noutăți și modificări ale Codului Etic - analiza modificărilor aduse de NOCLAR și ISA 250 (2h);  
Audit intern - analiza riscului de control intern  în abordarea misiunii de AI (2h);  
Audit intern - întocmirea unui raport de audit intern și maniera de comunicare (2h); 
Implicațiile ISA 450 în acceptarea și planificarea misiunii de audit financiar (2h);  
Nevoia documentației de audit relevante și suficiente în acceptarea și planificarea misiunilor de audit financiar - 
analiză ISA 550 (2h);  
Servicii de non-audit conforme cu noile reglementari UE, respectiv ISRS 4400 (2h); 
Facilități avansate de gestiune a datelor utilizând instrumente Excel (2h);  
Recunoașterea Instrumentelor Financiare - paralela între reglementările naționale și internaționale (2h);  
Active intangibile și fond comercial - prezentare, evaluare, recunoaștere comparativă RAS - IFRS (2h). 
Ore de curs: 20 ore  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare, emis pe 06.noiembrie.2018 
  

Perioada 11.noiembrie.2017 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și contabilitate” 

Detalii legate de curs și de Curs de pregătire pentru examenul de competență profesională 2017 
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competențele dobândite Tematica: “Audit intern” 
Tematica: “Audit financiar” 
Tematica: “Contabilitate” 
Ore de curs: 9 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
  

Perioada 28.septembrie.2017  01.octombrie.2017 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și contabilitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit” 
Prezentarea cu titlu de exemplu a unui subiect practic susţinut în cadrul examenului de competență profesională și 
prezentarea modului de abordare al răspunsurilor – 3h  
Auditul stocurilor. Secţiunea G „Stocuri și producția în curs" din Ghidul pentru un audit de calitate – 2h 
Utilizare procedurilor analitice în faza de revizuire – 2h 
ISA 570 Principiul continuității activității – 2h 
Audit intern – 2h 
Încălcarea Codului etic - conflicte de interese – 2h 
Etape premergătoare formulării opiniei de audit - Verificarea finală a situațiilor financiare – 2h 
Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare, in conformitate cu prevederile ISA - ediția 2015 
– 3h 
Auditul investițiilor. Secțiunea F „Investiții" din Ghidul pentru un audit de calitate – 2h 
Tematica: “Contabilitate” 
Contabilitatea grupurilor de societăţi – 2h 
Contabilitatea activelor pe termen lung conform IFRS (IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, IFRS 5) și comparativ cu OMF 
1802/2014 – 3h 
Ore de curs: 25 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
  

Perioada 06.octombrie.2016  09.octombrie.2016 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și contabilitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit” 
ISQC 1 Controlul calității pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte 
misiuni de asigurare și servicii conexe – 2h 
ISA 330 Răspunsul auditorului la riscurile evaluate – 2h 
ISA 315 Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă – 3h 
Raportul de audit financiar. Formulare și cazuistică – 3h 
Auditul salariilor. Secțiunea P „Salarii și datorii asimilate” din Ghidul pentru un audit de calitate. Exemple practice – 
3h 
Auditul impozitelor. Secțiunea K „Impozite” din Ghidul pentru un audit de calitate. Exemple practice – 2h 
Considerații practice privind Codul etic - situații care pot afecta independenta – 2h 
Comunicarea cu cei însărcinați cu guvernanța – 3h 
Tematica: “Contabilitate” 
Contabilitate consolidată – 3h 
Principalele diferențe intre IFRS și Reglementari contabile naționale (OMFP 1802/2014) – 2h  
Ore de curs: 25 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
  

Perioada 23.mai.2016  15.iunie.2016 
Activităţi de formare Curs de perfecționare: “Securitate internațională: provocările secolului XXI” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

 arii de interes: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, evoluţii contemporane în lumea politică, tehnici 
diplomatice, drept internaţional şi drept european, etichetă şi protocol, studii regionale, etc.  

 public țintă: persoane cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul  privat, 
interesate de politica externă a României şi de perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate 
domeniului diplomaţiei.   

 program: 40 ore susţinute de personalităţi din mediul decizional pe probleme de securitate, cadre 
didactice universitare şi cercetători ai Institutului Diplomatic Român.   

 probleme trate: teoria şi gândirea strategică, provocările convenţionale şi neconvenţionale ale mediului 
de securitate, geopolitica conflictelor contemporane, organizaţii de securitate, chestiunea războiului în 
secolul XXI, problemele de securitate economică, energetică, cibernetică, arme nucleare, chimice, 
bacteriologice, terorism şi contraterorism, intelligence, spionaj şi supraveghere.   

Numele şi tipul instituţiei Institutului Diplomatic Român (IDR) - instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea 
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de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia de Formare Profesională, București, România, Bd. Primăverii nr. 17, sector 
1, cod poștal 011972, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de absolvire 
  

Perioada 11.aprilie.2016  30.septembrie.2016 
Activităţi de formare Curs post universitar (Curs de perfecționare): “Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

 arii de interes: istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, evoluţii contemporane în lumea politică, tehnici 
diplomatice, drept internaţional şi drept european, etichetă şi protocol, studii regionale, etc.  

 public țintă: persoane cu studii superioare, care funcţionează în aparatul de stat sau în mediul  privat, 
interesate de politica externă a României şi de perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate 
domeniului diplomaţiei.   

 program organizat pe trei module: Relaţii Internaţionale; Afaceri Europene; Tehnici Diplomatice. 
Prelegerile au fost susținute de diplomați, experți și cercetători cu o experiență aprofundată în domeniu. 

Disciplinele principale studiate în cadrul modulului de “Relaţii Internaţionale”: Teme majore ale politicii 
internaţionale, Geopolitica relaţiilor internaţionale. Viziuni teoretice în relaţiile internaţionale, Sistemul 
internaţional după încheierea Războiului Rece, Organizaţii internaţionale - sistemul ONU, OSCE, Consiliul Europei, 
Introducere în dreptul internaţional, Protecţia internaţională şi europeană a drepturilor omului, Relaţii economice 
internaţionale, Instituţii financiare internaţionale, Economiile emergente, Istoric politicii externe româneşti, Politica 
externă românească după 1989, Politica externă românească. Relaţiile cu vecinii, Terorismul internaţional, Agenda 
contemporană a cooperării internaţionale pentru dezvoltare: actori, politici, problematici, Tipuri de intervenţii 
internaţionale: Capitolul VII, intervenţii umanitare, responsabilitatea de a proteja, Problema energiei în relaţiile 
internaţionale, Spaţiul ex-sovietic, Conflictul sirian şi problemele refugiaţilor, Islamul - istorie şi evoluţii 
contemporane, Orientul Mijlociu, Cooperare şi concurenţă în America latină, China: lumea asiatică în 
contemporaneitate; 
Disciplinele principale studiate în cadrul modulului de “Afaceri Europene”: Istoria construcţiei Uniunii 
Europene, Instituţii europene, Dreptul Uniunii Europene, Dinamici Politice în Uniunea Europeană, Politici UE: 
Concurenţa, Politici UE: Libera circulaţie a mărfurilor. Uniunea economică şi monetară, Politici UE: Politica agricolă 
comună. Spaţiul de libertate, Securitate şi Justiţie, Politici UE: Modelul Social European; Politici structurale şi 
regionale, Politici UE: Libera Circulaţie a Mărfurilor şi Uniunea Economică şi Monetară, Politici de migraţie ale 
Uniunii Europene, Criza economică; 
Disciplinele principale studiate în cadrul modulului de “Tehnici Diplomatice”: Istoria şi funcţiile diplomaţiei, 
Protocolul şi ceremonialul - definiţii şi aplicaţii practice, Imunităţi şi privilegii diplomatice, Organizarea şi 
desfăşurarea vizitelor oficiale, Negocierea diplomatică, Instrumente diplomatice, Corespondenţa diplomatică, 
Utilizarea însemnelor de Stat şi a sistemului de decoraţii, Organizarea şi funcţionarea MAE, Diplomaţia publică şi 
comunicarea cu mass media, Personalităţi diplomatice, Protocolul Caselor Regale Europene. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutului Diplomatic Român (IDR) - instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea 
Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia de Formare Profesională, București, România, Bd. Primăverii nr. 17, sector 
1, cod poștal 011972, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de absolvire 
  

Perioada 15.octombrie.2015  18.octombrie.2015 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și contabilitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit”  
Paragrafele unui raport de audit financiar independent, ISA 700, 705, 706, 800, 805. Exemple practice – 3 ore 
ISA 240 „Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare". Exemple practice 
de circumstanţe care indica posibilitatea existentei fraudei – 2 ore 
Audit intern – 2 ore 
Auditul investițiilor (al imobilizărilor financiare si al investițiilor pe termen scurt). Documentarea secțiunii F 
„Investiții" din Ghidul pentru un audit de calitate. Exemplu practic – 4 ore 
ISRE 2400 Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare. Exemplu practic – 3 ore 
Prezentarea cu titlu de exemplu a unui subiect practic susţinut în cadrul examenului de competenţă profesională şi 
prezentarea modului de abordare al răspunsurilor – 4 ore 
Codul etic. Amenințări privind obiectivitatea (exemple practice privind tipurile de servicii care pot fi prestate in 
paralel cu misiunile de audit). Exemple practice – 2 ore 
Tematica: “Contabilitate” 
Contabilizarea veniturilor. Exemple practice – 3 ore 
Contabilitatea imobilizărilor financiare – 2 ore 
Ore de curs: 25 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
  

Perioada 2015 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă de Abilitare – Îndrumător de Doctorat în domeniul de studii universitare de doctorat “Economie”, 
în cadrul Academiei de Studii Economice din București, România, Facultatea de Economie Teoretică şi 
Aplicată, Școala Doctorală de „Economie I” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, 
România 
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furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 09.octombrie.2014  12.octombrie.2014 

Activităţi de formare Curs de pregătire profesională: “Audit și contabilitate” 
Detalii legate de curs și de 

competențele dobândite 
Tematica: “Audit” & Tematica: “Contabilitate” 
Documentarea secţiunilor B, C, H, I din Ghidul pentru un audit de calitate - 3 ore (studiu de caz) 
Prezentarea cu titlu de exemplu a unui subiect practic susţinut în cadrul examenului de competenţă profesională şi 
prezentarea modului de abordare al răspunsurilor - 4 ore 
Documentarea secţiunilor J, N, O din Ghidul pentru un audit de calitate - 3 ore (studiu de caz) 
ISA 560 „Evenimente ulterioare" - Secţiunea A12.1 - A12.3 din Ghidul pentru un audit de calitate - 3 ore, (1 oră 
consideraţii teoretice + 2 ore exemple) 
ISA 620 „Utilizarea activității unui expert din partea auditorului" (Utilizarea unui expert IT în auditul sistemelor 
informatice - studiu de caz) - 2 ore 
ISA 610 „Utilizarea activităţii auditorilor interni" - 2 ore 
ISA 570 „Principiul continuităţii activităţii" - Secţiunea A13.1 - A13.5 din Ghidul pentru un audit de calitate - 3 ore 
(studiu de caz) 
Situații financiare consolidate - 5 ore 
Ore de curs: 25 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
  

Perioada 10.iunie.2013  15.iunie.2013 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională online: “Audit și contabilitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit” & Tematica: “Contabilitate” 
Controlul intern și utilizarea activității auditorilor interni – ISA 265 și ISA 610 
Aplicații și exemple ale ISA 265 și ISA 610 
Piața și perspectivele de creștere in anul 2013 pornind de la tema „Controlul intern și utilizarea activității 
auditorilor interni – ISA 265 și ISA 610” 
Societățile comerciale: fluxurile de achiziții din cadrul companiei  
Întocmirea situaţiilor financiare IFRS 
Principalele modificări intervenite în ghidul pentru un audit de calitate conform – ISA clarificate 
Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare ISA 240 
Ore de curs: 25 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
  

Perioada 03.iunie.2013  08.iunie.2013 
Activităţi de formare Curs de pregătire profesională online: “Audit și contabilitate” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

Tematica: “Audit” & Tematica: “Contabilitate” 
Controlul intern și utilizarea activității auditorilor interni – ISA 265 și ISA 610 
Întocmirea situaţiilor financiare IFRS 
Prezentare proiect: „Anexa nr. 1 - Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor 
operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea 
unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale” 
Prezentare proiect: „Anexa nr. 2 - Exemple privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, 
divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din 
cadrul societăţilor comerciale” 
Auditul societarilor aflate în reorganizare prin fuzionare și divizare 
Auditul tranzacțiilor încheiate cu parți afiliate 
Prezentare extrase: “Legea 31/1990 – Legea societăților” 
Prezentare: “Normă metodologică din 17/09/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012bis din 
03/11/2004 privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare 
a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi 
tratamentul fiscal al acestora” 
ISA 500 – Probe de audit 
Principalele modificări intervenite în ghidul pentru un audit de calitate conform – ISA clarificate 
Responsabilităţile auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor financiare ISA 240 
Ore de curs: 25 ore 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) - organism profesional care organizează, coordonează şi 
autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România 

Diploma obţinută Certificat de participare 
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Perioada 2012  2015 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Doctor în “Management”  
Calificativul: “Magna Cum Laude” 
Domeniul fundamental: “Științe economice” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Disciplinele principale studiate: Flexibilitatea firmei, Gestiunea portofoliului de afaceri, Managementul strategic 
al resurselor umane, Audit operaţional, Diagnosticul strategic al organizaţiei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Școala Doctorală de “Management”, Piața 
Romană, nr. 6, sector 1, București, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 
Nivelul în CISE (Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie) (ISCED) 8 

  
Perioada 2011  2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Master  
Domeniul fundamental: “Științe economice” 
Domeniul: “Economie și afaceri internaționale”  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Master: Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică (în limba engleză)  
(Masterat profesional) 
Disciplinele principale studiate: Comunicare în limba engleză în context economic, Predare și învățare în limba 
engleză: perfecționarea competențelor metodologice și de comunicare, Aspecte interculturale ale comunicării în 
context profesional, Corelarea practicii cu cercetarea: metode și instrumente, Cerințe și deprinderi avansate de 
comunicare în context profesional, Comunicare scrisă pentru publicarea rezultatelor cercetării la standarde 
internaționale, Limbă și comunicare în context economic și relații internaționale, Gândirea creativă în economie și 
afaceri, Metodologia cercetării în științele sociale, cu accentul pe analiza calitativă, Metodologia cercetării: analiza 
cantitativă, Management educațional: aspecte metodologice și practice, Predarea și evaluarea deprinderilor de 
gândire critică, Provocări transnaționale și perspective pentru România – abordări interdisciplinare, Cerințe 
internaționale ale comunicării scrise în cercetare, Asigurarea calității în educație la standarde europene, Analiza 
discursului și genre analysis în cercetarea interdisciplinară, Metodologia evaluării și auto-evaluării în educația 
economică, Design, managementul și evaluare de proiecte de cercetare naționale și internaționale     

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Facultatea de Relații Economice Internaționale, 
Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 
Nivelul în CISE (Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie) (ISCED) 7 

  
Perioada 2011  2013 

Activităţi de formare Curs de formare: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 
bazate pe cunoaştere - Calitate în învăţământul superior” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

 Cursuri de pregătire prin Universitatea din București în cadrul Proiectului IISOC (Universitatea Babeş-
Bolyai, POSDRU/86/1.2/S/60281, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.2 “Calitate în 
învăţământul superior”), site http://www.iisoc.psychology.ro/: membru al grupului țintă. 

 Detaliile proiectului: Proiectul POSDRU/86/1.2/S/60281, iniţiat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, a fost demarat în data de 02.08.2010, cu tema: 
„Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe”, cu o durată de implementare de 36 de luni. 
Proiectul va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 8.774.699,00 lei din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii 
de propuneri de proiecte nr. 86 Universitate pentru viitor, din cadrul Axei prioritare 1 “Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, după cum reiese din contractul de 
finanţare POSDRU/86/1.2/S/60281. Este un proiect de dezvoltare a resurselor umane din educaţie, 
propunându-şi întărirea unui învăţământ orientat spre competenţe şi un proiect de evaluare a calităţii 
formării profesionale şi de dezvoltarea a acesteia prin antrenarea participării tuturor actorilor implicaţi; 
site: http://www.iisoc.psychology.ro/, perioada 2011 – 2013, membru în cadrul proiectului: Popescu 
Cristina Raluca (proiect finalizat). 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România  
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

Diploma obţinută Certificat de absolvire 
  

Perioada Iunie 2011  August 2012 
Activităţi de formare Curs de formare: “Formare continua de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

 Cursuri de pregătire prin Universitatea din București în cadrul Proiectului BLU, Modulul II (parteneri: 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara si compania Softwin), în 
calitate de beneficiar al proiectului POSDRU - 26646 „Formare continua de tip blended learning pentru 



 

Curriculum vitae Europass  – Associate Professor Ph.D. Ph.D. Habil. CRISTINA RALUCA GH. POPESCU 20 

 

cadrele didactice universitare”, cursurile de formare continua de tip „blended learning”), site 
http://blu.cc.unibuc.ro/: membru în cadrul proiectului: Popescu Cristina Raluca (proiect finalizat), link: 
http://granturi.ubbcluj.ro/blended_learning/anunt.html.  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din București, B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, etaj 1, sector 3, Bucureşti, România  
Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

Diploma obţinută Certificat de absolvire 
  

Perioada 2011  
Activităţi de formare Curs de formare: “Executive Coaching” 

Detalii legate de curs și de 
competențele dobândite 

 Facilitator Certificat Profesional în cadrul Academy of Executive Coaching din Marea Britanie: Cristian 
Tudoran. 

 Dezvoltare profesională, dezvoltare managerială, performanță și productivitate organizațională, dezvoltarea 
gândirii strategice, controlul și gestionarea procesului continuu de schimbare, îndeplinirea obiectivelor, 
gestionarea conflictelor. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academy of Executive Coaching (AoEC), Anglia, 8 Northumberland Avenue, London, WC2N 5BY, Academy of 
Executive Coaching Ltd, Registered in England and Wales: No. 04534640, Registered Office: 64 Warwick Road, St 
Albans, Hertfordshire AL1 4DL 

Diploma obţinută Certificat de absolvire 
  

Perioada 2006  2010 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă de Doctor în “Economie” 
Calificativul: “Foarte bine” 
Domeniul fundamental: “Științe economice” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Disciplinele principale studiate: Microeconomie - nivel avansat, Macroeconomie - nivel avansat, Econometrie - 
nivel avansat, Managementul întreprinderilor mici și mijlocii, Managementul proiectelor, Politici economice, 
Economie Europeană, integrare și globalizare economică, Noua economie, Metode generale de cercetare 
(calitativă și cantitativă) și metodologia elaborării lucrărilor științifice 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Școala Doctorală de “Economie”, Piața Romană, 
nr. 6, sector 1, București, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 
Nivelul în CISE (Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie) (ISCED) 8 

  
Perioada 2006  2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Master 
Domeniul fundamental: “Științe economice” 
Domeniul: “Științe economice” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Master: Audit Financiar şi Consiliere  
Disciplinele principale studiate: Audit financiar contabil, Control financiar intern, Evaluarea întreprinderii, Drept 
comercial  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Hyperion, Facultatea de Ştiinţe Economice, Bucureşti, România, Calea Călăraşilor 169, Sector 3, 
Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate privată acreditată, calificativul “Grad de Încredere” (Consiliul ARACIS, evaluare 2015) 
Nivelul în CISE (Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie) (ISCED) 7 

  
Perioada 2005  2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Master 
Domeniul fundamental: “Științe economice” 
Domeniul: “Științe economice” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Master: Analiză Financiară şi Evaluare 
Disciplinele principale studiate: Analiză economico-financiară, Evaluarea întreprinderii, Gestiunea financiară a 
întreprinderii, Costuri și control de gestiune, Drept comercial 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Hyperion, Facultatea de Ştiinţe Economice, Bucureşti, România, Calea Călăraşilor 169, Sector 3, 
Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate privată acreditată, calificativul “Grad de Încredere” (Consiliul ARACIS, evaluare 2015) 
Nivelul în CISE (Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie) (ISCED) 7 

  
Perioada 2005  2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Master 
Domeniul fundamental: “Științe administrative” 
Profilul / Domeniul de studiu: „Științe administrative” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

Master: Managementul Sectorului Public 
Disciplinele principale studiate: Managementul serviciilor publice, Managementul investiției publice, 
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profesionale dobândite Managementul organizațiilor nonprofit, Managementul ciclului de proiect, Marketing public, Știința administrației, 
Dreptul administrativ al bunurilor, Dreptul mediului și dezvoltare durabilă, Analiza comparativă în sectorul public, 
Analiză economică a deciziilor publice, Contabilitatea instituțiilor publice, Audit public, Politici publice sectoriale, 
Tehnologia informației în administrația publică 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (S.N.S.P.A.), Facultatea de Administraţie Publică, Catedra de  
Administraţie Publică, Bulevardul Expoziției 2, 012103, Bucureşti, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 
Nivelul în CISE (Clasificarea Internaţională Standard în Educaţie) (ISCED) 7 

  
Perioada 2001  2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursurile Departamentului de Pregătire Pedagogică (pentru încadrarea în învățământ), organizate de 
Academia de Studii  Economice din București, București, România 
Disciplinele principale studiate: Mijloace moderne de învățământ; Psihologia educației; Pedagogie I; Pedagogie 
II; Sociologia educației; Didactica specialității; Practică pedagogică    

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Departamentul de Pregătire a Personalului 
Didactic, Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 

  
Perioada 2001  2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Licență: Economist licențiat 
Domeniul fundamental: “Științe economice” 
Profilul: “Economic” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Facultatea de Economie Generală, Specializarea: Economie şi Dreptul Afacerilor 
Cunoștințe fundamentale și de specialitate: Economie şi Dreptul Afacerilor 
Disciplinele principale studiate: Economie (Microeconomie, Macroeconomie, Doctrine economice, Teoria 
economică a firmei, Strategia firmei, Economia instituțională, Economia riscului, Economie și politici sociale, 
Economia sectorului public, Economia României, Economie europeană, Economie internațională), Matematică, 
Statistică, Econometrie, Analiză economico-financiară, Contabilitate (Bazele contabilității, Contabilitatea unităților 
economice), Finanțe, Monedă și credit, Management (Management inovațional, Management comparat, 
Managementul proiectelor de investiții), Marketing, Comunicare instituțională, Informatică economică, Geografie 
economică, Drept (Drept civil, Drept comercial român, Dreptul muncii, Drept vamal și fiscal, Dreptul penal al 
afacerilor, Dreptul transporturilor și asigurărilor, Drept comunitar, Dreptul comerțului internațional) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, București, România, Facultatea de Economie Generală, Piața 
Romană, nr. 6, sector 1, București, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Universitate de stat acreditată, calificativul “Grad de Încredere Ridicat” (Consiliul ARACIS) 
Nivelul în Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) 6  

  
Apartenența la 

organizații științifice sau 
profesionale în țară și 

străinătate 

 Membru al asociaţiilor profesionale în țară:     
 Membru în cadrul colectivului de cercetare al Centrului de Cercetări „Analize şi Politici Regionale” - CCS 

07 (C.C.A.P.R.), axat pe cercetarea socio-economică, din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucureşti, 
Director centru: Prof. univ. dr. Popescu Gabriel, http://ccapr.ase.ro/. 

 2011  prezent: Membru al “Camerei Auditorilor Financiari din România” (CAFR), organism profesional 
care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit în România, https://www.cafr.ro/, 
astfel:  
 2011  2017: Stagiar în activitatea de audit; 
 2018  prezent: Auditor financiar. 

 2012  prezent: Membru fondator al “Centrului de Strategii Organizaţionale şi Leadership” al 
Universităţii din Bucureşti (CSOL-UB), Facultatea de Administrație și Afaceri (FAA-UB), Universitatea din 
București, București, România (Fondator și Director: Prof. univ. dr. Paul Marinescu). 

 2018  prezent: Membru al “Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar” 
(ASPAAS), Ministerul Finanțelor Publice, București, România, https://www.aspaas.gov.ro/. ASPAAS are 
personalitate juridică, având rolul de a asigura supravegherea în interes public, potrivit principiilor cuprinse în 
Directiva 2006/43/CE, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând aplicarea, implementarea şi urmărirea 
respectării actelor normative emise la nivelul Uniunii Europene, transpuse în legislaţia naţională sau care se 
aplică direct, în domeniile prevăzute de prezenta lege. ASPAAS funcţionează în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice:  
 2018  prezent: Auditor financiar. 

  
  Membru al asociaţiilor profesionale în străinătate: 
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  2012  prezent: Membru al “North American Institute of Science and Information Technology” (NAISIT), 
Toronto, Ontario, Canada, o organizație internațională științifică și profesională care aspiră să exceleze ca o 
resursă valoroasă, eficientă și influentă în avansarea aplicațiilor tehnologiei informației în toate domeniile 
științifice, în calitate de Editor Asociat și Membru al Comitetului Ştiinţific al jurnalului internațional “International 
Journal of Management Science and Information Technology” (IJMSIT) și Editor Asociat și Referent internațional 
al jurnalului internațional “International Journal of the Academy of Organizational Behavior Management” 
(IJAOBM). 

 2012  prezent: Membru al “International Academy of Organizational Behavior Management” (IAOBM), 
o asociație profesională pentru cercetători și practicieni care activează în domeniul managementului și al 
gestionării comportamentului organizațional, în calitate de Editor Asociat și Membru al Comitetului Ştiinţific al 
jurnalului internațional “International Journal of Management Science and Information Technology” (IJMSIT) și 
Editor Asociat și Referent internațional al jurnalului internațional “International Journal of the Academy of 
Organizational Behavior Management” (IJAOBM). 

 Membru al Comitetului Ştiinţific al “International Business Information Management Association” 
(IBIMA) Publishing, SUA, pentru jurnalele internaţionale “MENA Journal of Business Case Studies” – o 
publicație internațională realizată în cooperare cu “El-Khazindar Business Research and Case Center” (KCC), The 
American University in Cairo, Egipt, centrată pe studii de caz axate pe activitățile de afaceri și corporative din 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA) și “Journal of E-Government Studies and Best Practices” (JEGSBP) –  o 
publicație internațională axată pe contribuții care se bazează pe cercetări originale, studii relevante, cele mai 
bune practici, studii de caz și experiențe din lumea reală. 

 Membru al Comitetului Ştiinţific al „International Business Information Management Association” 
(IBIMA) Publishing, SUA, pentru edițiile anuale ale Conferinței Internaționale IBIMA – IBIMA Proceedings sunt 
indexate de Web of Sciences din 2006 și SCOPUS din 2005. 

  
Proiecte de cercetare  PROIECTE INTERNAȚIONALE: 

  01.02.2017  prezent: Activități de cercetare: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Protecția Mediului (I.N.C.D.P.M.): Membru în echipe de cercetare ştiinţifică la nivel național și internațional 
orientate spre studierea unor probleme ce vizează aspecte de natură economică, managerială și interdisciplinară 
(pe bază de contracte); valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul unor publicații științifice pe domenii de 
interes pentru mediul economic și societate. 

  2013  2014: Pi1 Proiect Internaţional EE-T Project, link: http://eet.pixel-online.org/. Proiect internaţional care 
are ca director pe lector univ. dr. Georgeta Ion de la Departamentul de Educaţie din cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (link: http://eet.pixel-online.org/members_project_08.php), din Universitatea din 
Bucureşti, România. Membrii din Universitatea din Bucureşti aflaţi în proiect: Prof. univ. dr. Magdalena Iordache 
– Platis, Conf. univ. dr. Cornelia Nistor, Conf. univ. dr. Vladimir Codrin Ionescu, Lect. univ. dr. CRISTINA 
RALUCA POPESCU, Asist. univ. dr. Radu Herman (proiect finalizat). 

  
  PROIECTE NAȚIONALE: 
  01.02.2017  prezent: Activități de cercetare: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru 

Protecția Mediului (I.N.C.D.P.M.): Membru în echipe de cercetare ştiinţifică la nivel național și internațional 
orientate spre studierea unor probleme ce vizează aspecte de natură economică, managerială și 
interdisciplinară (pe bază de contracte); valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul unor publicații științifice pe 
domenii de interes pentru mediul economic și societate. 

  2008  2010: Pn1 PNCDI II nr. 92-116/2008, Tema: “Egalitatea de şanse - premisă a procesului de dezvoltare 
sustenabilă. Sistem de evaluare şi promovare a diversităţii în organizaţiile din România” (Acronim OPORTIQ), 
director Prof. Univ. Dr. Marta Christina Suciu, membrii Prof. Univ. Dr. Magdalena Platis, Prof. Univ. Dr. Viorel 
Cornescu, Prof. Univ. Dr. Ion Bucur, Prof. Univ. Dr. Elena Druică, Prof. Univ. Dr. Cătălina Bonciu, Prof. Univ. Dr. 
Paul Marinescu, Prof. univ. dr. Constantin Ghiga, Conf. Univ. Dr. Cornelia Nistor, Conf. univ. Dr. Vladimir Ionescu, 
Lector univ. Dr. Corina Rădulescu, Lector. Univ. Dr. Monica Ardeleanu, Asist. Univ. dr. Cristina Raluca Popescu, 
Prep. Univ. Drd. Ionuţ Constantin, Prep. Univ. Ioana Josan, pagina Web: http://oportiq.cercetare.org/indicatori-
de-performanta, perioada 2008-2010, valoare 161.900 RON, membru în cadrul proiectului POPESCU GH. 
CRISTINA RALUCA (proiect finalizat). 

  2010  2013: Pn2 Proiectul POSDRU/86/1.2/S/60281, iniţiat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, demarat în data de 02.08.2010, cu tema: „Întărirea învăţământului 
superior orientat spre competenţe”, cu o durată de implementare de 36 de luni. Proiectul va primi o asistenţă 
financiară nerambursabilă în valoare de 8.774.699,00 lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 86 Universitate 
pentru viitor, din cadrul Axei prioritare 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior, 
după cum reiese din contractul de finanţare POSDRU/86/1.2/S/60281. Este un proiect de dezvoltare a resurselor 
umane din educaţie, propunându-şi întărirea unui învăţământ orientat spre competenţe şi un proiect de 
evaluare a calităţii formării profesionale şi de dezvoltarea a acesteia prin antrenarea participării tuturor actorilor 
implicaţi; site: http://www.iisoc.psychology.ro/, perioada 2010 – 2013, membru în cadrul proiectului POPESCU 
GH. CRISTINA RALUCA (proiect finalizat). 

  01.10.2014  31.05.2015: Membru în cadrul Proiectului POSDRU 159/1.5/S/138907 „Excelenţă în cercetarea 
ştiinţifică, interdisciplinară, doctorală şi postdoctorală, în domeniile Economic, Social şi Medical – EXCELIS”, în 
calitate de doctorand al Școlii Doctorale de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București, www.excelis.ase.ro (Diplomă de participare și Premiul III)  
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 Detalii proiect: Academia de Studii Economice din București împreună cu Universitatea din București 
și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București implementează proiectul Excelență în 
cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical 
- EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907. Proiectul strategic se derulează pe o perioadă de 18 luni 
începând cu data de 8 aprilie 2014 și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5- „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul 
cercetării”.  

  
  PROIECTE CU MEDIUL DE AFACERI: 
  iulie 2008  aprilie 2009: Pn1 Tema: „Elaborarea unei metodologii pentru organizarea gestiunii, controlului şi 

evaluării (auditului) proiectelor de cercetare în domeniul sănătăţii”, nr. 41/2008, perioada de realizare iulie 2008 
– aprilie 2009, beneficiar proiect cercetare S.C. FILCO GRUP S.R.L, director prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU 
calitatea în cadrul echipei membru, valoare 12.000 RON, contract obţinut prin competiţie – derulat prin ASE – 
Bucureşti, membru în cadrul proiectului POPESCU GH. CRISTINA RALUCA (proiect finalizat). 

  mai 2008  mai 2009: Pn2 Tema: „Realizarea unui studiu privind identificarea activităţilor şi procedurilor de 
audit financiar care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului sau asistaţi de calculator, identificarea şi prezentarea 
principalelor produse informatice utilizate în activitatea de audit financiar la noi în ţară”, nr. 40/2008, perioada 
de realizare mai 2008 – mai 2009, beneficiar proiect cercetare S.C. M&V AUDIT SRL, director prof. univ. dr. 
Gheorghe POPESCU calitatea în cadrul echipei membru, valoare 12.000 RON, contract obţinut prin competiţie – 
derulat prin ASE – Bucureşti, membru în cadrul proiectului POPESCU GH. CRISTINA RALUCA (proiect finalizat). 

  iunie 2008  iunie 2009: Pn3 Tema: „Proiectarea procedurilor specifice privind managementul calităţii în 
cabinetele de audit statutar”, nr. 39/2008, perioada de realizare iunie 2008 – iunie 2009, beneficiar proiect 
cercetare S.C. ELF EXPERT S.R.L., director prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU calitatea în cadrul echipei membru, 
valoare 12.000 RON, contract obţinut prin competiţie – derulat prin ASE - Bucureşti, membru în cadrul 
proiectului POPESCU GH. CRISTINA RALUCA (proiect finalizat). 

  
Educaţie şi formare în 

străinătate:  
 

Burse Erasmus 

 22 – 25.mai.2011: bursă Erasmus la Universitatea Aldo Moro din Bari, Italia: 
 susținerea de prelegeri pe tema: Competition on the Romanian marketplace; 
 prezentarea unui studiu de caz pe tema Study case: The banking marketplace in Romania, intitulat 

“Competition on the marketplace, with a case study on the Romanian marketplace”, în cadrul seriei de 
workshop-uri pe tema "Population, Development and Environment”, creat în parteneriat cu Banca Carime. 

  12 – 19.mai.2012: bursă Erasmus la Universitatea Aldo Moro din Bari, Italia: 
 susţinerea de prelegeri la Facultatea de Economie din cadrul Universităţii Aldo Moro din Bari, Italia, pe 

tema Competition on the Romanian Tourism Marketplace. 
  08 – 14.aprilie.2013: bursă Erasmus la Universitatea Tehnologică din Szczecin, Polonia (Szczecin University of 

Technology), Facultatea de Economie (Faculty of Economics): 
 susţinerea de prelegeri la Facultatea de Economie din cadrul Universității Tehnologice din Szczecin, Polonia 

(Szczecin University of Technology), Facultatea de Economie (Faculty of Economics), pe tema Mediul de 
afaceri din România. Studiu de caz pe piaţa turistică românească. 

  
Alte specializări și 

calificări în țară 
 1998  2000 – Curs de limba engleză – Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul Educației Naționale 

și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (Nr. 1968 / 
29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ maxim) 

 2000 – Diplomă limba engleză avansat eliberată de Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale (Nr. 1968 / 29.09.2005) 

  2001  2005 – Cursurile Departamentului de Pregătire Pedagogică, Academia de Studii Economice din 
București, România  

  2001  2002 – Cursuri absolvite, organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(A.N.O.F.M.) prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice: 

1. „Contabilitate asistată de calculator”  01.10.2001  07.12.2001 

2. „Inspector de taxe şi impozite”  02.10.2001  03.12.2001 

3. „Inspector resurse umane”  19.11.2001  17.01.2002 
 

  2002  2003 – anul II  – Stagiul de practică la S.C. M & V S.R.L. 
 2003  2004 – anul III – Stagiul de practică la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Politici şi 

Management – Resurse Umane 
  12.12.2005  13.02.2006 – Cursuri de utilizare a calculatorului la centrul autorizat ECDL EUROaptitudini – 

Bucureşti, în vederea obţinerii Permisului European de Conducere  Computerului – ECDL pentru următoarele 
module: “Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei”, “Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor 
- Windows”, “Procesare de text - Word”, “Calcul tabelar - Excel”, “Baze de date - Access”, “Prezentări – 
Power Point”, “Internet şi Poştă Electronică” (7 module) 

 2006 – Permisul ECDL Complete (European Computer Driving License) pentru următoarele module: 
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“Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei”, “Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor - 
Windows”, “Procesare de text - Word”, “Calcul tabelar - Excel”, “Baze de date - Access”, “Prezentări – 
Power Point”, “Internet şi Poştă Electronică” (7 module) 

  30.01.2006  24.05.2006 – Cursuri pregătitoare pentru susţinerea examenului Cambridge – First Certificate 
(limba engleză) organizate de Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (Nr. 1968 / 
29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ maxim) 

  14.03.2006 – Paşaportul European al Limbilor (Language European Passport) – Limba engleză, eliberat de 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti, Universitatea din Bucureşti – Centrul de Limbi 
Străine (CLS), Consiliul Europei: Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Centrul de Limbi Străine (CLS), 
Universitatea din București, București, România, Testare: 2006, cu valabilitate nelimitată în timp 

  17.04.2006 – Certificat de limba engleză (Certificate of Language Knowledge) eliberat de Centrul de Limbi 
Străine FIDES, avizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și 
de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (Nr. 1968 / 29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ 
maxim) 

 17  18.06.2006 – First Certificate in English – Certificatul Cambridge de Limba Engleză eliberat de 
University of Cambridge – ESOL Examinations 

  03.07.2006  28.07.2006 - Cursuri de utilizare a calculatorului la centrul autorizat ECDL EUROaptitudini – 
Bucureşti, în vederea obţinerii Permisului European de Conducere  Computerului nivel Avansat – ECDL pentru 
următoarele module: “Procesare de text – Word nivel Avansat”, “Calcul tabelar – Excel nivel Avansat”, “Baze 
de date – Access nivel Avansat”, “Prezentări – Power Point nivel Avansat” (4 module nivel avansat) 
 11.Iulie.2006 – Permisul ECDL Avansat (European Computer Driving License Advanced) pentru 

modulul “Procesare de text – Word nivel Avansat” 
 25.Iulie.2006 – Permisul ECDL Avansat (European Computer Driving License Advanced) pentru 

modulul “Calcul tabelar – Excel nivel Avansat” 
 29.Iulie.2006 – Permisul ECDL Avansat (European Computer Driving License Advanced) pentru 

modulul “Baze de date – Access nivel Avansat” 
 03.August.2006 – Permisul ECDL Avansat (European Computer Driving License Advanced) pentru 

modulul “Prezentări – Power Point nivel Avansat” 
  03.August.2006 – Permisul ECDL Expert (European Computer Driving License Expert Certificate)  
  aprilie.2005: Conferinţa „Guvernanţa corporatistă” / „Corporate Governance” organizată de Camera 

Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) în colaborare cu experţi din S.U.A. 
  04.11.2005: Conferinţa „Firmele offshore, calea succesului în afaceri şi siguranţa averii” / „Offshore 

companies, the way to success in business and fortune safety” organizată de firma S.C. GBS Business 
Solutions S.R.L. 

  21  22 Octombrie 2005 - Conferinţa Internaţională: “Administraţia europeană. Concepte şi abordări 
contemporane” (International Conference: “European Administration. Contemporary concepts and 
approaches”), organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti cu 
prilejul aniversării a 10 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Administraţie Publică şi a 15 ani de învăţământ 
postuniversitar modern în domeniul ştiinţelor administrative în România, Bucureşti 

  07.11.2005  08.11.2005 - Cursuri pregătitoare “Programul de formare a formatorilor: Managementul 
Ciclului de Proiect” („Project Cycle Management”) – Faza I, organizate de Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative (SNSPA) - Facultatea de Administraţie Publică din Bucureşti în colaborare cu experţi danezi, 
Bucureşti 

 23.11.2005  25.11.2005 - Cursuri pregătitoare “Programul de formare a formatorilor: Managementul 
Ciclului de Proiect” („Project Cycle Management”) – Faza a II-a, organizate de Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative (SNSPA) - Facultatea de Administraţie Publică din Bucureşti în colaborare cu experţi 
danezi, Bucureşti 

 08.12.2005  09.12.2005 - Cursuri pregătitoare “Programul de formare a formatorilor: Managementul 
Ciclului de Proiect” („Project Cycle Management”) – Faza a III-a, organizate de Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative (SNSPA) - Facultatea de Administraţie Publică din Bucureşti în colaborare cu experţi 
danezi, Bucureşti 

  5 Aprilie 2006 - Simpozionul Internaţional “Să acţionăm împreună pentru sănătate”, organizat de Institutul 
Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM), cu ocazia 
Zilei Mondiale a Sănătăţii (Working together for health – World Health Day 2006), Bucureşti 

 30 Mai 2006 – Masă rotundă cu tema “Tutunul dăunează grav sănătăţii”, organizată de Institutul Român 
pentru Drepturile Omului (IRDO), cu ocazia Zilei Mondiale fără tutun, Bucureşti 

  25.martie.2015: participare la Workshop-ul organizat prin S.C. E-nformation S.R.L., din București, România și 
Taylor & Francis Group, denumit Taylor & Francis “Publishing in Academic Journals – tips to help you 
succeed!”, desfășurat în AULA Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, București (Certificat de participare) 

  17.mai.2015: participare la Workshop-ul organizat prin S.C. E-nformation S.R.L., din București, România, în 
parteneriat cu Universitatea din București și cu Thomson Reuters, denumit “Explorați istoria științei utilizând 
Web of Science pentru a descoperi rezultatele cercetării”, desfășurat în Aula Magna, Facultatea de Drept, 
Universitatea din București, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5, București, România (Certificat de 
participare) 

  19.aprilie.2016: participare la Workshop-ul organizat prin S.C. E-nformation S.R.L., din București, România și 
ProQuest, denumit “Noua platformă ProQuest Central, Noua platformă ProQuest ebooks Central, 
ProQuest Dissertation & Thesis”, desfășurat în Sala "Robert Schuman", etaj 2, clădirea Ion N Angelescu, 
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Adresa: Academia de Studii Economice, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, București, Speaker: Eva Czegledi, Account 
Manager ProQuest și Michael Leuschner, Regional Sales Manager ProQuest (Certificat de participare) 

  11.mai.2016: participare la Conferința “Management360”, organizator Revista Biz (persoana de contact: Lelia 
Petrescu, Brand Manager); teme: Drumul de la middle la top management, Cum se face un CEO?, Mici greșeli ale 
liderilor mari, De ce da greș un manager?, Cum clădești o reputație pozitivă?, Necunoscuta Y în ecuația muncii, 
Ce vor angajații de la angajator?, Starea de bine a angajaților – moft sau necesitate?, Cum lucrezi cu managerii 
“toxici”?, Provocările motivării și retenției la antreprenori, Well-Being pe agendele programelor de retenție; 
speakeri:  Andrei Dudoiu, Banca Transilvania, Violeta Luca, Microsoft Romania, Dragoș Sîrbu, Flanco, Viorel 
Panaite, Human Invest – “Leadership prin valori si scop”, Nineta Ceauș, Telekom Romania, Radu Margarit, 
Human Capital Solutions, Viorel Apetrei, MTW Romania, Marius Tudosiei, Bacania Veche, Mihai Popa Radu, 
Seeds for Succes; loc de desfășurare: Hotel Athenee Palace Hilton, http://www.revistabiz.ro/management360-
2016/ 

  04.02.2017  25.03.2017 – Curs de limba franceză – Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale (Nr. 1968 / 29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ maxim) 

  27.03.2017  27.05.2017 – Curs de limba spaniolă – Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale (Nr. 1968 / 29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ maxim) 

  29.05.2017  29.07.2017 – Curs de limba spaniolă – Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale (Nr. 1968 / 29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ maxim) 

  29.05.2017  29.07.2017 – Curs de limba spaniolă – Centrul de Limbi Străine FIDES, avizat de Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, Bucureşti (Nr. 32503 / 09.07.1996) și de Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale (Nr. 1968 / 29.09.2005) – obţinerea calificativului foarte bine (calificativ maxim) 

  22.01.2018: – Paşaportul European al Limbilor (Language European Passport) – Limba franceză, Consiliul 
Europei: Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Centrul de Limbi Străine (CLS), Universitatea din București, 
București, România, Testare: 22.01.2018, cu valabilitate nelimitată în timp 

  
Activitatea științifică și 

de cercetare 
 ACTIVITATEA DIDACTICĂ / PROFESIONALĂ (A1): 

 peste 10 capitole / studii în cărţi, materiale didactice de specialitate sau volume colective cu ISBN în 
calitate de unic autor sau coautor. 

 peste 20 de cărţi, materiale didactice de specialitate sau volume colective cu ISBN în calitate de unic autor 
sau coautor. 

  ACTIVITATEA DE CERCETARE (A2): 
 peste 85 de articole indexate în baze de date internaționale (BDI), dintre care peste 15 articole indexate 

Clarivate Analytics – Web of Science Group (ISI Thomson Reuters); 
 peste 130 articole / studii in extenso publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN/ ISBN), dintre care:  
 peste 40 articole / studii in extenso publicate în volumele conferinţelor indexate ISI 

Proceedings desfășurate în  străinătate; 
 peste 70 articole / studii in extenso publicate în volumele conferinţelor indexate ISI 

Proceedings desfășurate în țară;  
 peste 8 articole/studii in extenso publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale recunoscute din străinătate (cu ISSN/ ISBN), altele decât cele ISI Proceedings; 
 peste 2 articole / studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulaţie naţională 

recunoscute CNCSIS; 
 peste 11 articole/studii publicate in extenso în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 

(cu ISSN/ISBN). 
 peste 7 proiecte la nivel internațional, național, cu mediul de afaceri; 
 peste 250 de citări la nivel internațional și național. 

  
Prestigiul profesional  RECUNOAŞTEREA IMPACTULUI ACTIVITĂŢII (A3): 

  Coordonator de lucrări de licență și de disertație în cadrul programelor de licență și de master în cadrul 
Universității din București, Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și 
Administrative. 

 Participarea ca membru în cadrul comisiilor de admitere, de licenţă şi de disertaţie în cadrul Universității din 
București, Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative. 

 Participarea ca membru în comisiile de susținere a tezelor de doctorat. 
 Iulie 2016  prezent: Participarea ca membru în cadrul comisiilor de admitere la Școala Doctorală de 

“Economie I”,  în cadrul Academiei de Studii Economice din București, București, România. 
 Octombrie 2016  prezent: Coordonator de teze de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de “Economie I”,  

Academia de Studii Economice din București, București, România. 
 Octombrie 2016  prezent: Membru în cadrul echipelor de îndrumare a doctoranzilor în timpul perioadei de 

doctorat în cadrul Școlii Doctorale de “Economie I”,  Academia de Studii Economice din București, București, 
România. 

 23.02.2017  20.11.2018: Cercetător științific gradul II, Membru în echipe de cercetare ştiinţifică la nivel 
național și internațional, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Mediului 
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(I.N.C.D.P.M.), București, România, Departamentului Hazarde Naturale şi Tehnologice. 
  
 Premii: 
  2019: Premiul UEFISCDI pentru rezultatele cercetării pentru lucrarea ISI: POPESCU Gh. Cristina Raluca 

(unic autor, autor corespondent), Corporate Social Responsibility, Corporate Governance and Business 
Performance: Limits and Challenges Imposed by the Implementation of Directive 2013/34/EU in Romania. 
Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE) 2019. Sustainability 2019, 11(19), 5146; 
https://doi.org/10.3390/su11195146. Published: 20 September 2019, (This article belongs to the Special 
Issue “Corporate Social Responsibility (CSR) in Developing Countries: Current Trends and Development”). 
Datele legate de articol preluate de pe site-ul Clarivate Analytics: SUSTAINABILITY, Volume: 11, 
Issue: 19, Article Number: 5146, DOI: 10.3390/su11195146, Published: OCT 1 2019, Document Type: 
Article, Publisher: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, Journal Information: 
Categories / Classification: Research Areas:Science & Technology - Other Topics; Environmental Sciences 
& Ecology, Web of Science Categories:Green & Sustainable Science & Technology; Environmental 
Sciences; Environmental Studies, Document Information: Language: English, Accession 
Number: WOS:000493525500005, eISSN: 2071-1050, Other Information, IDS Number: JI5RS, This record 
is from: Web of Science Core Collection: - Science Citation Index Expanded, - Social Sciences Citation 
Index. Articolul a fost premiat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în cadrul Competiției “Premierea rezultatelor cercetării – 

articole, anul 2019” (A se vedea documentele disponibile la Unitatea Executivă pentru Finanțarea 
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în cadrul Competiției 
“Premierea rezultatelor cercetării – articole, anul 2019”: https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-

cercetarii-articole). La secțiunea “Proces evaluare - Rezultate finale”, articolul premiat figurează în 
“Lista 17: Rezultate cereri premiere pentru articole publicate în anul 2019 - ACTUALIZAT 
12.12.2019”, la poziția 77 / pagina 40, Cod depunere: PN-III-P1-1.1PRECISI-201939784. 

  2016: Premiul UEFISCDI pentru rezultatele cercetării pentru lucrarea ISI: Popescu Veronica Adriana, 
Popescu N. Gheorghe, Popescu Gh. Cristina Raluca, The Relation Productivity - Environment In The 
Context Of Sustainable Development - Case Study On The Romanian Industry, Metalurgija - Journal, 
Metallurgy 54 (1), January/March 2015, On line: ISSN 1334-2576, CD: ISSN 1334-2584, Zagreb, Croația, link: 
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2013_2014.html, Metalurgija, 
On line: ISSN 1334-2576, CD: ISSN 1334-2584, Journal Metalurgija: ISSN 0543-5846, Publisher: Croatian 
Metallurgical Society (CMS), Zagreb, Croatia, lucrarea acceptată se găsește la link: 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153484, cotată ISI în clasificarea CNCSIS 
(Factor de impact referinţă (Domeniu): 1,169; Factor de impact relativ (Revistă): 0,37553; Journal Impact 
Factor (JIF, IF) is also calculated for the journal Metalurgija and in 2013 it is IF(2013) = 0,755 (second quartile 
(Q2); Scor de influenţă referinţă (Domeniu): 0,1645; Scor relativ de influenţă (Revistă): 0,66261 ≥ 0,25), 
indexed in the international secundary periodicals and databases: Science Citation Index Expanded (SCI-
EXP), Materials Science Citation Index (ISI-MSCÍ), Research Alert (ISI), Metals Abstracts, EI Compendex Plus, 
PaperChem, Metadex, Geobase, Chemical Abstracts, Mechanical Engineering Abstracts, Aluminium Industry 
Abstracts, Dialog Sourceone (SM) Engineering, Energy Science Technology, Engineered Materials Abstracts, 
Analytical Abstracts Online, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Referativny Zhurnal, 
Fluidex, Embase, Elsevier Biobase, Elsevier Geo Abstracts, Corrosion Abstracts, World Texstiles, Scopus, 
EMBiology, TEME, Portal of scientific journals of Croatia - HRČAK (http://hrcak.srce.hr) and Directory of 
open access journals - DOAJ (http://www.doaj.org), 3 pagini, pp. 286 – 288, Nr. 1/2015. Datele legate de 
articol preluate de pe site-ul Clarivate Analytics: METALURGIJA, Volume: 54, Issue: 1, Pages: 286-288, 
Published: JAN-MAR 2015, Document Type: Review, Publisher: CROATIAN METALLURGICAL SOC, 
BERISLAVICEVA 6, ZAGREB, CROATIA, Categories / Classification: Research Areas: Metallurgy & 
Metallurgical Engineering, Web of Science Categories: Metallurgy & Metallurgical Engineering, Document 
Information: Language: English, Accession Number: WOS:000341740000075, ISSN: 0543-5846, eISSN: 1334-
2576, Other Information: IDS Number: AP0GT. This record is from: Web of Science Core Collection, Science 
Citation Index Expanded. 

  2016: Premiul UEFISCDI pentru rezultatele cercetării pentru lucrarea ISI: Popescu Veronica Adriana, 
Popescu N. Gheorghe, Popescu Gh. Cristina Raluca, The impact of global crisis on the dominant sectors of 
the economy at the Romanian industry, Metalurgija - Journal, Metallurgy 54 (1), January/March 2015, On 
line: ISSN 1334-2576, CD: ISSN 1334-2584, Zagreb, Croația, link: 
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2013_2014.html, Metalurgija, 
On line: ISSN 1334-2576, CD: ISSN 1334-2584, Journal Metalurgija: ISSN 0543-5846, Publisher: Croatian 
Metallurgical Society (CMS), Zagreb, Croatia, lucrarea acceptată se găsește la link: 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153484, cotată ISI în clasificarea CNCSIS 
(Factor de impact referinţă (Domeniu): 1,169; Factor de impact relativ (Revistă): 0,37553; Journal Impact 
Factor (JIF, IF) is also calculated for the journal Metalurgija and in 2013 it is IF(2013) = 0,755 (second quartile 
(Q2); Scor de influenţă referinţă (Domeniu): 0,1645; Scor relativ de influenţă (Revistă): 0,66261 ≥ 0,25), 
indexed in the international secundary periodicals and databases: Science Citation Index Expanded (SCI-
EXP), Materials Science Citation Index (ISI-MSCÍ), Research Alert (ISI), Metals Abstracts, EI Compendex Plus, 
PaperChem, Metadex, Geobase, Chemical Abstracts, Mechanical Engineering Abstracts, Aluminium Industry 
Abstracts, Dialog Sourceone (SM) Engineering, Energy Science Technology, Engineered Materials Abstracts, 
Analytical Abstracts Online, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Referativny Zhurnal, 
Fluidex, Embase, Elsevier Biobase, Elsevier Geo Abstracts, Corrosion Abstracts, World Texstiles, Scopus, 
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EMBiology, TEME, Portal of scientific journals of Croatia - HRČAK (http://hrcak.srce.hr) and Directory of 
open access journals - DOAJ (http://www.doaj.org), 3 pagini, pp. 289 – 291, Nr. 1/2015. Datele legate de 
articol preluate de pe site-ul Clarivate Analytics: METALURGIJA, Volume: 54, Issue: 1, Pages: 289-291, 
Published: JAN-MAR 2015, Document Type: Review, Publisher: CROATIAN METALLURGICAL SOC, 
BERISLAVICEVA 6, ZAGREB, CROATIA, Categories / Classification: Research Areas:Metallurgy & Metallurgical 
Engineering, Web of Science Categories: Metallurgy & Metallurgical Engineering; Document Information: 
Language: English, Accession Number: WOS:000341740000076, ISSN: 0543-5846, eISSN: 1334-2576, Other 
Information: IDS Number: AP0GT; This record is from: Web of Science Core Collection; Science Citation 
Index Expanded; Research Domain: Metallurgy & Metallurgical Engineering. 

  2016: Premiul UEFISCDI pentru rezultatele cercetării pentru lucrarea ISI: Popescu Veronica Adriana, 
Popescu N. Gheorghe, Popescu Gh. Cristina Raluca, Competitiveness and sustainability – a modern 
economic approach to the industrial policy, Metalurgija - Journal, Metallurgy 54 (2), April/June 2015, On line: 
ISSN 1334-2576, CD: ISSN 1334-2584, Zagreb, Croația, link: 
http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/Ostalo/List_of_the_Articles_for_2013_2014.html, Metalurgija, On 
line: ISSN 1334-2576, CD: ISSN 1334-2584, Journal Metalurgija: ISSN 0543-5846, Publisher: Croatian 
Metallurgical Society (CMS), Zagreb, Croatia, lucrarea acceptată se găsește la link: 
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153484, cotată ISI în clasificarea CNCSIS (Factor 
de impact referinţă (Domeniu): 1,169; Factor de impact relativ (Revistă): 0,37553; Journal Impact Factor (JIF, IF) 
is also calculated for the journal Metalurgija and in 2013 it is IF(2013) = 0,755 (second quartile (Q2); Scor de 
influenţă referinţă (Domeniu): 0,1645; Scor relativ de influenţă (Revistă): 0,66261 ≥ 0,25), indexed in the 
international secundary periodicals and databases: Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Materials 
Science Citation Index (ISI-MSCÍ), Research Alert (ISI), Metals Abstracts, EI Compendex Plus, PaperChem, 
Metadex, Geobase, Chemical Abstracts, Mechanical Engineering Abstracts, Aluminium Industry Abstracts, 
Dialog Sourceone (SM) Engineering, Energy Science Technology, Engineered Materials Abstracts, Analytical 
Abstracts Online, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Referativny Zhurnal, Fluidex, Embase, 
Elsevier Biobase, Elsevier Geo Abstracts, Corrosion Abstracts, World Texstiles, Scopus, EMBiology, TEME, 
Portal of scientific journals of Croatia - HRČAK (http://hrcak.srce.hr) and Directory of open access journals - 
DOAJ (http://www.doaj.org), 3 pagini, pp. 426 – 428, Nr. 1/2015. Datele legate de articol preluate de pe 
site-ul Clarivate Analytics: METALURGIJA, Volume: 54, Issue: 1, Pages: 289-291, Published: JAN-MAR 2015, 
Document Type: Review, Publisher: CROATIAN METALLURGICAL SOC, BERISLAVICEVA 6, ZAGREB, CROATIA, 
Categories / Classification: Research Areas: Metallurgy & Metallurgical Engineering; Web of Science 
Categories: Metallurgy & Metallurgical Engineering; Document Information: Language: English; Accession 
Number: WOS:000341740000076; ISSN: 0543-5846, eISSN: 1334-2576; Other Information: IDS Number: 
AP0GT. 

  17.09.2015: Premiul III (punctaj final 34.32 puncte) obținut la finalul participării ca membru în cadrul 
Proiectului „Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile 
Economic, Social și Medical - EXCELIS”, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/138907, 
Investeşte în oameni!, FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe  
doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, link: http://www.excelis.ase.ro/evenimente/rezultate-
concurs-premiere-rezultate-ale-cercetarii. 

  17.09.2015: Premiul de excelență obținut la finalul participării ca membru în cadrul Proiectului „Excelență în 
cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - 
EXCELIS”, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/138907, Investeşte în oameni!, FONDUL 
SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa 
prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe  doctorale şi postdoctorale în sprijinul 
cercetării”. 

  
 Membru în colectivele de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor științifice, 

organizator de manifestări științifice / Recenzor pentru reviste și manifestări științifice internaționale / 
Membru in colectivele de redacţie sau comitete științifice ale revistelor şi manifestărilor științifice indexate 
ISI și BDI:  

  
 Conferințe internaționale din România: 
  2009  2012: Membru în cadrul Comitetului de Organizare al Conferinței Internaționale “International 

Conference on Economics and Administration” (ICEA), organizată de Facultatea de Administraţie si Afaceri, 
Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, România. 

  2012  30.06.2018: Membru în cadrul Comitetului de Organizare al Conferinței Internaționale 
“International Conference on Economics and Administration” (ICEA), organizată de Facultatea de 
Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, 
România, coordonatorul unui grup format din studenți aparținând Facultății de Administrație și Afaceri, 
având ca scop: 

     Realizarea următoarelor activități în vederea edițiilor Conferinței ICEA:  

 realizarea ecusoanelor pentru participanți; 

 realizarea ecusoanelor pentru tot colectivul FAA; 

 realizarea unor ecusoane pentru grupul de studenți care a ajutat la conferință; 
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 realizarea certificatelor de participare pentru conferință; 

 realizarea listei cu participanții la conferință, pe tari; 

 realizarea scrisorilor de mulțumire pentru participanții din cadrul secțiunii Plenary Session a 
conferinței; 

 realizarea afișelor si a indicatoarelor pentru sălile conferinței. 

              Realizarea următoarelor activități în zilele Conferinței ICEA:  

 Primirea participanților la conferință; 

 Ghidarea participanților si oferirea de informații cu privire la desfășurarea conferinței; 

 Oferirea mapelor de participare la conferință. 
  Februarie 2012  30.06.2018: cooptarea de noi autori / cadre didactice / cercetători din sfera de interes a 

Conferinţei ICEA (lărgirea bazei de date a Conferinţei ICEA). 
  2009  30.06.2018: Membru (Chair) al Comitetului Secțiunii de Economie & Management și organizator 

al unor Workshop-uri în cadrul Conferinței Internaționale “International Conference on Economics and 
Administration” (ICEA), organizată de Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe 
Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, România. 

  Aprilie 2012  Iunie 2012: Referent internațional al Conferinței Internaționale “International Conference 
on Economics and Administration” (ICEA), organizată de Facultatea de Administraţie si Afaceri, 
Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, România; 

 Noiembrie 2016: Referent internațional al Conferinței Internaționale “International Conference on 
Economics and Administration” (ICEA), organizată de Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul 
de Științe Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, România. 

  Indexare BDI: Lucrările Conferinței Internaționale “International Conference on Economics and 
Administration” (ICEA), organizată de Facultatea de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe 
Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, România sunt incluse în Proceedings-ul 
evenimentului indexat în: EBSCO-CEEAS, RePec. 

  August 2012: Referent internațional la Conferința Internațională CReBUS, organizată în 8-9 OCTOMBRIE 
2012,  de către Universitatea din Bucureşti, împreună cu Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (România), 
Bit Media (Austria), CSCS (Italia), Universitatea din Latvia şi Asociaţia DOCUMENTA (Spania). Lucrările 
conferinţei vor fi publicate de către Medimond International Proceedings in Thomson Reuters, ISI 
Proceedings. Detalii se pot obţine la link: http://www.crebus.eu/ (Recomandare: Prof. univ. dr. Elena Nolica 
Druică). Detalii: Conferinţa Internaţională Educaţia Antreprenorială - o prioritate pentru instituţiile de 
învăţământ superior, 8-9 octombrie 2012, Bucureşti. Universitatea din Bucureşti (România), împreună cu 
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (România), Bit Media (Austria), CSCS (Italia), Universitatea din Latvia 
şi Asociaţia DOCUMENTA (Spania), sunt onoraţi să vă invite la Conferinţa Internaţională - Educaţia 
antreprenorială - o prioritate pentru instituţiile de învăţământ superior, eveniment care va avea loc la data de 
8-9 octombrie 2012, în Bucureşti, România. Desfăşurarea conferinţei va fi publicată de către Medimond 
International Proceedings in Thomson Reuters, ISI Proceedings journal. 

  
 Conferințe internaționale din străinătate: 
  Martie  Mai 2017: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2017: The 29th IBIMA 

Conference, 3 - 4 May 2017, Vienna, Austria, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings Citation Index, 
lucrarea recenzată: Paper #: #390 (titlul lucrării: The Quality Assessment of Accounting Information from the 
Aspect of Business Management); link: http://www.ibima.org/AUSTRIA2017/committee.html; (Certificate of 
appreciation). 

  Septembrie  Noiembrie 2017: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2017: The 
30th IBIMA Conference, 8 - 9 November 2017, Madrid, Spain, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings 
Citation Index, lucrarea recenzată: Paper #: #375 (titlul lucrării: Seasonal adjustment – consensus between 
direct and indirect method. Case study: seasonal adjustment of Romanian National Accounts using 
JDemetra+ 2.1); link: http://www.ibima.org/SPAIN2017/committee.html; (Certificate of appreciation). 

  February  April 2018: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2018: The 31th 
IBIMA Conference, 25-26 April 2018 Milan, Italy, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings Citation Index, 
lucrarea recenzată: Paper #: #235 (titlul lucrării: The relationship between State and religious denominations 
in Romania, after the 1989 Revolution; comparison of their financement to other European states); link: 
https://ibima.org/conference/31st-ibima-conference/#ffs-tabbed-13; (Certificate of appreciation). 

  October  November 2018: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2018: The 
32th IBIMA Conference, 15 - 16 November 2018, Seville, Spain, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings 
Citation Index, lucrarea recenzată: Paper #: #858 (titlul lucrării: International Migration And The Czech 
Republic: Assumptions And Reality); link: https://ibima.org/conference/32nd-ibima-conference/#ffs-tabbed-
13; (Certificate of appreciation). 

  February  April 2019: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2019: The 33rd 
IBIMA Conference: 10-11 April, 2019, Granada, Spain, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings Citation 
Index, lucrarea recenzată: Paper #: #519 (titlul lucrării: Maturity of the Sales Process - Key Element in 
Increasing Company Competitiveness); link: https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/#ffs-
tabbed-13; (Certificate of appreciation). 

  February  April 2019: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2019: The 33rd 
IBIMA Conference: 10-11 April, 2019, Granada, Spain, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings Citation 
Index, lucrarea recenzată: Paper #: #519 (titlul lucrării: Maturity of the Sales Process - Key Element in 
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Increasing Company Competitiveness); recenzia realizată a fost premiată, fiind distinsă cu titlul “Excellent 
Constructive Review”; link: https://ibima.org/conference/33rd-ibima-conference/#ffs-tabbed-13; (Certificate 
of excellence in recognition of distinguished services to the academic community by serving on the  
International Committee Board of the 33rd IBIMA International Conference 10-11 April 2019 Granada, Spain). 

  September  November 2019: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2019: The 
34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings 
Citation Index, lucrarea recenzată: Paper #: #521  (titlul lucrării: Brief Critical Analysis of the Main Corporate 
Governance Traits within Romanian Banks Listed on Bucharest Stock Exchange); link: 
https://ibima.org/conference/34th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13; (Certificate of appreciation). 

  September  November 2019: membru în cadrul colectivului de Review pentru Conferința IBIMA 2019: The 
34th IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain, www.ibima.org, ISI Conference Proceedings 
Citation Index, lucrarea recenzată: Paper #: #521  (titlul lucrării: Brief Critical Analysis of the Main Corporate 
Governance Traits within Romanian Banks Listed on Bucharest Stock Exchange); recenzia realizată a fost 
premiată, fiind distinsă cu titlul “Excellent Constructive Review”; link: https://ibima.org/conference/34th-
ibima-conference/#ffs-tabbed-13; (Certificate of excellence in recognition of distinguished services to the 
academic community by serving on the  International Committee Board of the 34th IBIMA Conference: 13-14 
November 2019, Madrid, Spain). 

  
 Jurnale internaționale din România: 
  Februarie 2012  30.06.2018: Managing Editor și Membru al Editorial Review Board al Jurnalului 

internațional “The International Journal of Economic Behavior” (IJEB), ISSN: 2069 - 5756, publicație a Facultății 
de Administraţie si Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative, Universitatea din Bucureşti, 
România, link: http://ijeb.faa.ro/ 

              Realizarea următoarelor activități:  

 Recenzarea lucrărilor; 

 Promovarea jurnalului în rândul noilor autori / cadrelor didactice / cercetătorilor din sfera de interes a 
IJEB; 

 Schimb de mail-uri cu noii autori / cadre didactice / cercetători din sfera de interes a IJEB; 

 Atragerea de noi recenzori și de noi membri ai Comitetului Științific pentru IJEB; 

 Coordonarea activității altor persoane implicate în activitatea IJEB (cadre didactice și studenți de la 
Facultatea de Administrație și Afaceri, din cadrul Universității din București și, începând din 2016, de la 
Academia de Studii Economice din București). 

  Indexare BDI: Lucrările Jurnalului internațional “The International Journal of Economic Behavior” IJEB 
sunt indexate în: EBSCO-CEEAS, RePEc, Genamic Journal Seek database, Ulrich's Periodicals Directory, 
Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe. 

  August.2012  prezent: Membru în cadrul colectivului de Review Board al Jurnalului Internațional: 
International Journal of Health Economics (IJHE); acordarea de consultanță în privința dezvoltării și promovării 
jurnalului la nivel național și internațional; realizarea de review-uri ale unor lucrări propuse spre publicare în 
cadrul revistei; http://ijhe.faa.ro/?page_id=225. 

  
 Jurnale internaționale din străinătate: 
  Iulie 2012: Referent internațional al Jurnalului Internațional cotat ISI Management Decision. The international 

journal Management Decision is an ISI journal, with the Impact Factor: 1.302 in 2011 (according to 2011 
Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012)) and the coordinates ISSN 0025-1747. Management 
Decision is part of the prestigious Emerald Business, Management & Strategy e-Journals Collection, 
belonging to © Emerald Group Publishing Limited. 

  August 2012  prezent: Referent internațional al Jurnalului Internațional “International Journal of the 
Academy of Organizational Behavior Management” (IJAOBM) (ISSN: 1927-565X (Print) - ISSN 1927-5668 
(Online)). The International Academy of Organizational Behavior Management (IAOBM) is the professional 
association for researchers and practitioners in management and organizational behavior management 
(OBM), link: http://iaobm.org/journal 

  August 2012  prezent: Associate Editor la Jurnalul internaţional: International journal of the academy of 
Organizational behavior management (IJAOBM) (ISSN: 1927-565X (Print) - ISSN 1927-5668 (Online)). The 
International Academy of Organizational Behavior Management (IAOBM) is the professional association for 
researchers and practitioners in management and organizational behavior management (OBM), link: 
http://iaobm.org/journal. 

  Decembrie 2012  prezent: Editor Asociat al Jurnalului Internațional “The International Journal of 
Management Science and Information Technology” (IJMSIT). The international journal of management 
Science and information technology (IJMSIT) is a refereed journal and publishes high-quality theoretical and 
empirical papers in the areas of management science and information technology. The International Journal 
of Management Science and Information Technology (IJMSIT) is an official publication of the North American 
Institute of Science and Information Technology (NAISIT). ISBN: ISSN 1923-0265 (Print) - ISSN 1923-0273 
(Online) - ISSN 1923-0281 (CD-ROM). This journal is indexed in: EBSCO; Cabell's directory. Mai multe detalii 
pot fi găsite la link-ul: http://naisit.org/journal/detail/id/1 

  Decembrie 2012  prezent: Membru al Comitetului Ştiinţific (Member of the Editorial Advisory Board) al 
jurnalului internaţional The International Journal of Management Science and Information Technology 
(IJMSIT). IJMSIT is an official publication of the North American Institute of Science and Information 
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Technology (NAISIT), with the coordinates ISSN 1923-0265 (Print) - ISSN 1923-0273 (Online) - ISSN 1923-
0281 (CD-ROM), Web-site: http://naisit.org/journal/detail/id/1.  

 Indexare BDI: Indexare BDI: EBSCO şi Cabell’s Directory. 
  06.02.2015: Membru în cadrul International Editorial Board pentru IBIMA Publishing, USA, pentru jurnalul 

internaţional The MENA Journal of Business Case Studies, link: 
http://www.ibimapublishing.com/journals/MENA/editorial.html. Detalii despre jurnal: The MENA Journal of 
Business Case Studies (MENA) is an open access Journal.  

 Indexare BDI: The Journal is indexed and/or abstracted in the following databases/resources: 
EBSCOhost: Business Source Complete, EBSCOhost: Business Source Corporate Plus, Cabell's Directory, 
Ulrich's Periodicals Directory, ProQuest, Media Finder, J-Gate, JournalSeek, Airiti Library, CNKI Scholar, 
ECONIS, WorldCat.  

  2015  prezent: Membru al Editorial Board la jurnalul internațional Journal of E-Government Studies and 
Best Practices aparținând IBIMA Publishing, USA, 
http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/editorial.html. Detalii despre jurnal: The Journal of E-
Government Studies and Best Practices (JEGSBP) is an international peer reviewed.  

 Indexare BDI: The Journal of E-Government Studies and Best Practices is indexed and/or abstracted in 
the following databases/resources: EBSCOhost - Library Literature Source, Cabell's Directory, ProQuest, 
Ulrich's Periodcals Directory, JournalSeek, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Gale Cengage 
Learning, SPARC Europe, Google Scholar, Media Finder, Open J-Gate, J-Gate. 

 Academic editor: Popescu Gh. Cristina Raluca pentru Articolul: Hayat Ali and Tahera Ali (2015)," E-
Participation: an investigation of Government Readiness in the Kingdom of Bahrain", Journal of e-
Government Studies and Best Practices, Vol. 2015 (2015), Article ID 473662 (13 pages), DOI: 
10.5171/2015.473662, Received date : 21 July 2014; Accepted date : 22 December 2014; Published date 
: 8 December 2015, link: http://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2015/473662/. 

  2019  01.01.2020:  Membru în cadrul colectivului de Review Board al Jurnalului Internațional: Sustainability 
(ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE) (https://www.mdpi.com/journal/sustainability); realizarea de review-uri ale 
unor lucrări propuse spre publicare în cadrul revistei. Până la momentul prezent am recenzat 8 (opt) articole. 

 01.01.2020  prezent:  Membru în cadrul colectivului de Review Board al Jurnalului Internațional: 
Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE) (https://www.mdpi.com/journal/sustainability); realizarea de 
review-uri ale unor lucrări propuse spre publicare în cadrul revistei. Până la momentul prezent am recenzat 2 
(două) articole. 

 
Description: Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE) is an international, cross-disciplinary, scholarly, peer-
reviewed and open access journal of environmental, cultural, economic, and social sustainability of human 
beings. Sustainability provides an advanced forum for studies related to sustainability and sustainable development, 
and is published semi-monthly online by MDPI.  

 High visibility: indexed by the Science Citation Index Expanded and Social Sciences Citation Index 
(Web of Science), as well as Scopus and other databases. 

 Impact Factor: 2.592 (2018) ; 5-Year Impact Factor: 2.801 (2018) 

 Sustainability — Indexing & Archiving 
Sustainability is covered by following databases and archives: 
Indexing & Abstracting  

 AGORA (FAO)   
 AGRICOLA (National Agricultural Library)   
 AGRIS - Agricultural Sciences and Technology (FAO)   
 Animal Science Database (CABI)   
 CAB Abstracts (CABI)   
 Chemical Abstracts (ACS)   
 Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences (Clarivate Analytics)   
 Current Contents - Social & Behavioral Sciences (Clarivate Analytics)   
 DOAJ - Directory of Open Access Journals   
 EconPapers (RePEc)   
 FSTA - Food Science and Technology Abstracts (IFIS)   
 Genamics JournalSeek   
 GeoBase (Elsevier)   
 Global Health (CABI)   
 HINARI (WHO)   
 IDEAS (RePEc)   
 Inspec (IET)   
 Journal Citation Reports / Science Edition (Clarivate Analytics)   
 Journal Citation Reports / Social Science Edition (Clarivate Analytics)   
 RePEc   
 Review of Agricultural Entomology (CABI)   
 Science Citation Index Expanded - Web of Science (Clarivate Analytics)   
 Scopus (Elsevier)   
 Social Sciences Citation Index - Web of Science (Clarivate Analytics)   
 Web of Science (Clarivate Analytics)   
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Full-text Archives 
 CLOCKSS (Digital Archive)   
 e-Helvetica (Swiss National Library Digital Archive)   

Content Aggregators 
 Academic OneFile (Gale/Cengage Learning)   
 EBSCOhost (EBSCO Publishing)   
 J-Gate (Informatics India)   
 ProQuest Central (ProQuest)   
 Science In Context (Gale/Cengage Learning)   
 WorldCat (OCLC)   

  
 Edituri internaționale din străinătate: 
  2019  prezent:  Membru în cadrul colectivului de Review Board al Editurii Internaționale: IGI Global – 

Publishing House (International Publisher of Information Science and Technology Research) 
(https://www.igi-global.com/); realizarea de review-uri ale unor capitole propuse spre publicare în cadrul 
volumelor editurii.  

 
Description of IGI Global – Publishing House: Headquartered in Hershey, Pennsylvania, IGI Global is a leading 
international academic publisher committed to facilitating the discovery of pioneering research that enhances and 
expands the body of knowledge available to the research community. Working in close collaboration with expert 
researchers and professionals from leading institutions, including Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
Harvard University, Stanford University, University of Cambridge, University of Oxford, Tsinghua University, Australian 
National University, IGI Global disseminates quality content within 11 core subject areas. 
Editura IGI Global (fosta denumire: Idea Group Publishing)  este o editură acreditată de Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) și Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) – fostul Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).  A se 
vedea în acest sens: În perioada 2011-2012, procesul de evaluare şi clasificare a editurilor româneşti a fost coordonat 
de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), fiind stabilite şi editurile cu prestigiu internaţional din 
străinătate în domeniul Ştiinţelor Sociale. Listele centralizate cu editurile evaluate şi clasificate de către CNCS sunt:. 
edituri cu prestigiu internaţional în domeniul Ştiinţelor Sociale recunoscute de către CNCS. Surse: 
https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-edituri, Documentul: „Edituri cu prestigiu internaţional în domeniul ştiinţelor 
sociale”, poziția nr. „1 Idea Group Publishing” / pagina 3. 

  
Alte activități  

  Anii 2011 și 2012, lunile mai  iunie: membru în echipa de colectare, prelucrare și cuantificare a datelor din 
documentele colectivului de cadre didactice, în vederea evaluării Facultății de Administrație și Afaceri din 
Universitatea din Bucureşti (București, România), alături de prof. univ. dr. Paul Marinescu și prof. univ. dr. 
Sorin George Toma. Activități: Colectare, prelucrare și cuantificare a datelor din documentele colectivului de 
cadre didactice din perioada 2006 – 2012, în ceea ce privește Criteriul nr. 2. (C) CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. 
Echipa a fost coordonată de conf. univ. dr. Cornelia Nistor. 

  Sept. 2012  2014: Realizarea unei variante în limba engleză a site-ului Facultății de Administrație și Afaceri 
din Universitatea din Bucureşti (București, România). Activități: Coordonarea unui grup format din studenți și 
colegi. Echipa a fost coordonată de conf. univ. dr. Marian Zulean. 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  
Limba maternă Limba română 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză (1)  C2 Engleză C1 Engleză C2 Engleză C1 Engleză C2 Engleză 
Limba Franceză (2)  C1 Franceză C1 Franceză C1 Franceză C1 Franceză C1 Franceză 

Limba Spaniolă  A2 Spaniolă A2 Spaniolă A2 Spaniolă A2 Spaniolă A2 Spaniolă 
Limba Germană  A1 Germană A1 Germană A1 Germană A1 Germană A1 Germană 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 (1) Pașaportul European al Limbilor, Consiliul Europei: Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Centrul de Limbi 

Străine (CLS), Universitatea din București, București, România, Testare: 2006, cu valabilitate nelimitată în timp 
 (2) Pașaportul European al Limbilor, Consiliul Europei: Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Centrul de Limbi 

Străine (CLS), Universitatea din București, București, România, Testare: 22.01.2018, cu valabilitate nelimitată în timp 
  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Lucru în echipă, în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică şi în cadrul colectivelor de redactare ale unor 
articole, lucrări de specialitate sau materiale pentru conferinţe; 

 Spirit de echipă; 
 Sociabilitate, aptitudini de comunicare, abilități diplomatice, de negociere și gestionare a crizelor; 
 Adaptabilitate şi flexibilitate în activităţi care implică medii multinaţionale. 
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  Încurajarea şi susţinerea activităţilor artistice, culturale şi educaționale: 
 21.iulie.2011  2013: organizarea de Ateliere pe teme economice în colaborare cu Asociaţiei Universitatea 

Copiilor (UNICO) (http://www.unico.org.ro/) și Universitatea din București, Facultatea de Administraţie si 
Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative.  

 octombrie.2011  2012: organizarea de Ateliere pe teme economico-culturale în colaborare cu Asociația 
Culturală “Laureath” (http://laureath.ro/) și Universitatea din București, Facultatea de Administraţie si 
Afaceri, Departamentul de Științe Economice și Administrative  seria de evenimente economico-
culturale cu tema “Importanța culturii în cadrul sistemului educațional românesc – trecerea la economia 
umană”. 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Leadership; 
 Competenţe manageriale, organizarea de evenimente ştiinţifice și culturale; 
 Capacitate de sinteză și analiză, controlul calității; 
 Capacitate de autoperfecționare; 
 Capacitate de inițiere și întreținere a colaborărilor inter-instituţionale, pe plan naţional şi internaţional. 

  Lucru în echipă, în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică şi în cadrul colectivelor de redactare ale unor 
articole, lucrări de specialitate sau materiale pentru conferinţe. 

  2013  2016: Coordonator al programului de Licență de la Specializarea Marketing în cadrul Facultăţii de 
Administraţie şi Afaceri, Universitatea din București, România, responsabil cu fișele de disciplină de la 
Specializarea Marketing.  

  
Permis(e) de conducere Da 

  
Informaţii suplimentare Domenii de interes: diplomație și negociere, securitate și apărare națională, științe politice, protecția mediului, 

mediul de afaceri contemporan, european și internațional, guvernanța corporativă, audit și contabilitate, consiliere în 
afaceri, analiză, control și evaluare financiară, dreptul afacerilor, microeconomie, macroeconomie, economia 
agroalimentară, economia mediului și dezvoltarea durabilă, managementul proceselor de afaceri, managementul 
calității, managementul comercial, managementul forțelor de vânzări, managementul resurselor umane, 
managementul sectorului public. 

 
Data:                                                                                         Semnătura: 

22.01.2020                                                                                        Conf. univ. dr. dr. habil. CRISTINA RALUCA GH. POPESCU 
 


