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Experienţa academicăExperienţa academică  
 
2017 –prezent: Șef de lucrări – Departamentul Inginerie şi Management 
                          Facultatea Textile-Pielărie şi Management Industrial  
2012  –  2017:  Cadru didactic asociat – Departamentul Inginerie şi Management 
2000  –  2015:  preparator, asistent (2002), lector (2005), conferențiar (2009)  
                         Universitatea „Gh. Zane” din Iași 

  
 

EducaţieEducaţie  
Post-doctorat  Şcoala Post-Doctorală Academică în Economie,  

Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a  
cercetătorilor de elită, anul absolvirii: 2013, Academia Română 

Doctorat:   Finanțe, anul susținerii tezei: 2005, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 
Studii aprofundate: Științe Economice, anul absolvirii: 1998, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 
Facultate:   Științe Economice, anul absolvirii: 1997, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 
Liceu:    Economic „O. Onicescu”, Botoșani, profil Comerț, anul absolvirii: 1993 

 
 
 

Activitatea didacticăActivitatea didactică  
••  Programe de studii de licență: Bazele economiei I (microeconomie), Programe de studii de licență: Bazele economiei I (microeconomie),   

  Bazele economiei II (macroeconomie)Bazele economiei II (macroeconomie)  
••  Programe de studii de master: Economie pentru manageri, Programe de studii de master: Economie pentru manageri,   

Managementul financiar al proiectelor, Managementul risculuiManagementul financiar al proiectelor, Managementul riscului  
ActivitateaActivitatea  de cercetarede cercetare  
••  Domenii Domenii de cercetare abordatede cercetare abordate   

• Finanțele firmelor, Finanțe publice, Management financiar, Managementul impozitelor și taxelor, 
Microeconomie, Macroeconomie  

••  PPublicaţiiublicaţii  
• 6 cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS; un capitol în carte publicată în editură 

naţională recunoscută CNCSIS; 
• 9 articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate ISI Proceedings; 19 articole în 

reviste cotate BDI; 26 articole în reviste de specialitate; 24 articole în reviste/proceedings 
naționale/internaționale neindexate; 

••  PProiecteroiecte, contracte CDI, contracte CDI ::  
• 6  proiecte  dintre  care:  5  proiecte  în  calitate  de  membru;  

   1 proiect cu finanţare europeană – beneficiar. 

  
 

AAlte alte activităţi în comunitatea academicăctivităţi în comunitatea academică  
• Membru în comitetele de organizare ale unor conferinţe naţionale; 
• Membru al asociaţiilor profesionale naţionale (AGER, CECCAR); 
• Lector formator în cadrul CRFCAPL Iași (ANFP). 
 


