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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume MOISE  SIMONA 

Adresă(e)  Str.Vasile Conta, nr.4, 200580, Craiova, Romania 

Telefon(oane) +40 744 777 470 
+40 753 588 851 

Data naşterii 24 Decembrie 1972 

E-mail(uri) 
                                            Stare civilă 

   simonamoise01@yahoo.com 
Căsătorită, (un copil) 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Sex 
 

Feminin 
 

Experienţa profesională 
 

 

Perioada             
                   Funcţia sau postul ocupat 

                      Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 

                                Numele și adresa 
                                         angajatorului 

                 
                   Tipul activității sau sectorul 
                                         de activitate 

  
 
 
                    

  15 Octombrie 2020- Prezent  
Director Gr II 

  Conform Fișa Post 
 

  Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  
  Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Gorj 
  Strada Victoriei, nr.213, Târgu Jiu, Gorj 
  Asigură monitorizarea, implementarea tehnică, plată și       
  monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013/ 2014-2020, cu          
respectarea criteriileor  de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul 
asistenţei prin deciziile Comisiei Europene. 
   

Perioada             
                   Funcţia sau postul ocupat 

                      Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 

                                Numele și adresa 
                                         angajatorului 

                 
                   Tipul activității sau sectorul 
                                         de activitate 

 

  20 Septembrie 2017- 14 Octombrie 2020  
  Consilier Gr IA  
  Conform Fișa Post 
 
  Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  
  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 4 Sud-Vest Craiova 
  Strada Calea Severinului, nr.19, Craiova, Dolj 
  Monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și       

monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013/ 2014-2020, cu    
respectarea criteriileor  de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul 
asistenţei prin deciziile Comisiei Europene. 
 

Perioada             
                   Funcţia sau postul ocupat 

                      Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 

                                Numele și adresa 
                                         angajatorului 

                 
                   Tipul activității sau sectorul 
                                         de activitate 

 

19 Aprilie (încetare detașare Instituția Prefectului Județului Dolj) – 14 Septembrie 2017 
Inspector principal 
Conform Fișa Post 

 
Primăria Municipiului Craiova 
Strada Alexandru Ioan Cuza 7, Craiova, Dolj 
 
Administrație publică 
 

 

ccostea
Rectangle

ccostea
Rectangle
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Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 
                     Activităţi şi responsabilităţi 

                                                 principale 
 

                                Numele şi adresa  
                                           angajatorului 

                  Tipul activităţii sau sectorul  
                                           de activitate 

 

 
10 Septembrie 2015 – 18 Aprilie 2017 
Subprefect al Județului Dolj 
Exercitarea în numele prefectului a conducerii serviciilor publice, conducerea operativă a Instituției 
Prefectului, cu excepția cancelariei prefectului, alte responsabilități conform fișa post 
corespunzătoare înalților funcționari publici 
Instituția Prefectului Județului Dolj 
Craiova, str. Unirii nr. 19, 200585, jud. Dolj 
Administrație publică 

 

Perioada             
                   Funcţia sau postul ocupat 

                      Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 

                              
                                 
 
 
 
 
 
 

                                 Numele şi adresa  
                                           angajatorului 

                  Tipul activităţii sau sectorul  
                                           de activitate 

 

Octombrie 2014- Prezent 
Conferențiar  universitar doctor 
Activități de predare curs  la disciplinele de licenţă (Ciclul I   Bolognia): Investiţii internaţionale, 
Finanțe        și fiscalitate, Contabilitate financiară curentă, Contabilitate  internaţională, Contabilitatea 
societăţilor comerciale; 
Predare curs la programul de master Finanțe și Administrație Publică Europeană (Ciclul II Bolognia): 
Mecanisme ale administraţiei publice, Finanțarea dezvoltării regionale; Managementul carierei 
funcţionarului fiscal; Gestiunea financiar contabilă în administraţia publică; Managementul resurselor 
umane în administraţia publică 
Predare curs la programul de master Audit intern în sistemul public şi privat (Ciclul II Bolognia): 
Auditul sistemelor de management al calităţii; Metodologia evaluării riscului în managementul 
calităţii; Conducerea afacerilor. 
 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova, Str. V. Conta, nr. 4 
USH Bucureşti 
Activitităţi de cercetare şi didactice 
Cercetare şi învăţământ universitar 
 

Perioada             
                   Funcţia sau postul ocupat 

                      Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 

                                 Numele şi adresa  
                                           angajatorului 

                  Tipul activităţii sau sectorul  
                                           de activitate 

 

01 Septembrie 2015-  09 Septembrie (detașare Instituția Prefectului Județului Dolj) 
Inspector principal 
Conform Fișa Post 

 
Primăria Municipiului Craiova 
Strada Alexandru Ioan Cuza 7, Craiova, Dolj 
Administrație publică 
 

                                            Perioada  
                      Funcţia sau postul ocupat 

                  Activităţi şi responsabilităţi 
                                             principale 
                                 Numele şi adresa 
                                        angajatorului 

                     
 
 
 

                   Tipul activităţii sau sectorul  
                                              de activitate 

 

Iunie 2012- August 2015 
Consilier Judeţean (ales) 
Membru în comisia pentru activități ştiințifice, învățământ, sănătate,cultură, sport, culte şi protecție 
socială; 
Reprezentant al Consiliului Judeţean Dolj în Comisia permanentă-Oportunităţi Egale a Adunarii         
Regiunilor Europene 
Activităţi privind exercitarea mandatului de consilier judetean /participare la activitatea autorităţilor 
administraţiei publice din cadrul Consiliului Judeţean Dolj  în acord cu interesele generale ale 
comunităţii. 
Consiliul Judeţean DOLJ  
Palatul Administrativ, Strada Unirii, nr. 19, Craiova 
Administrație publică 

                                            
                                             Perioada  

                      Funcţia sau postul ocupat 
                  Activităţi şi responsabilităţi 
                                             principale 
                                 Numele şi adresa 
                                        angajatorului 

                    Tipul activităţii sau sectorul  
                                            de activitate 

 
 

 
Martie 2008- Septembrie 2014 
Lector universitar doctor 
Activităţi de implementare proiect strategic, multiregional (Regiunea Sud-Vest, Regiunea - Centru,      
Regiunea Sud-Est; Activităţi de implementare proiect grant (Regiunea Sud-Vest) 
Monitorizare proiecte de cercetare de tip grant şi proiecte de cercetare exploratorie; cercetare 
ştiinţifică. 
Predare curs  la disciplinele de licenţă (Ciclul I Bolognia): Investiţii internaţionale, Economie 
internaţională, Contabilitate baze , Contabilitatea societăţilor de asigurări, Contabilitate 
internaţională,   Contabilitatea societăţilor comerciale 
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                                                    Predare curs şi seminarizare la programele de master (Ciclul II Bolognia): Guvernanţa corporatistă, 
Sisteme de management financiar si control intern; 
Îndrumare lucrări disertaţie aferente programelor de master; 
Universitatea „ Spiru Haret ” str. Ion Ghica, nr.13, București  
Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova, Str. Brazda lui Novac, nr. 4 
Activitităţi de cercetare şi didactice/ Cercetare şi învăţământ universitar / Asistenţă, consultanţă, 
suport. 

 
                                                 Perioada  
                        Funcţia sau postul ocupat 
                       Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 
                                     Numele şi adresa 
                                            angajatorului 
                      Tipul activităţii sau sectorul  
                                              de activitate 

 
Octombrie 2006 – Octombrie 2008 
Asist. Univ. Dr./ Asist. Univ. Drd. 
Predare şi seminarizare la disciplinele: Audit financiar, Audit intern, Control financiar, Contabilitate 
baze şi proceduri, Contabilitate şi gestiune fiscală, Contabilitatea instituţiilor publice, Contabilitate 
internaţională, Contabilitatea instituţiilor non-profit, Contabilitatea societăţilor comerciale, Fiscalitate. 
Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova, Str. Brazda lui Novac, nr. 4 
Activitităţi de cercetare şi didactice 
Cercetare şi învăţământ universitar 
 

                                                Perioada  
                        Funcţia sau postul ocupat 
                       Activităţi şi responsabilităţi 
                                                  principale 
                                     Numele şi adresa 
                                            angajatorului 
                      Tipul activităţii sau sectorul  
                                            de activitate 

Octombrie 2003 –Septembrie  2007 
Asist. Univ. Drd. / Asist. Univ. Dr. 
Predare şi seminarizare la disciplinele Contabilitate financiară şi Bazele contabilităţiii. 
Activitităţi de cercetare şi didactice 
Cercetare şi învăţământ universitar 
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice si Administrative;  
Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti 
Activitităţi de cercetare şi didactice/ Cercetare şi învăţământ universitar / Asistenţă, consultanţă, 
suport. 

                                                  
                                                Perioada  

                        Funcţia sau postul ocupat 
                       Activităţi şi responsabilităţi 
                                                  principale 
                                     Numele şi adresa 
                                            angajatorului 
                      Tipul activităţii sau sectorul  
                                              de activitate 

 
Octombrie 2004 –Septembrie  2005 
Asist. Univ. Drd. 
Activitate didactică de conducere de seminarii şi lucrări practice la disciplina fiscalitate. 

 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice  
(filiala Drobeta Turnu-Severin), 
Activitităţi de cercetare şi didactice 
Cercetare şi învăţământ universitar 
 

                                                  Perioada  
                        Funcţia sau postul ocupat 
                       Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 
                                     Numele şi adresa 
                                            angajatorului 
                      Tipul activităţii sau sectorul  
                                             de activitate 

2006 - 2011 
General Manager 

  Consultanţă în finanţare prin proiecte europene 
Consultanţă in management, marketing şi contabilitate 
Interclass Trade Srl 
Craiova, Str.Nanterre, nr.39 
Consultanță în domeniul financiar contabilă 
 

                                                  
                                                Perioada  

                        Funcţia sau postul ocupat 
                       Activităţi şi responsabilităţi 
                                                 principale 
                                    Numele şi adresa 
                                            angajatorului 
                     Tipul activităţii sau sectorul  
                                            de activitate 

 
2001 –  2005 
 Director economic 
Coordonare activităţii economico-financiare 
Coordonarea activităţii de negociere și  vânzări 
KEMIRA TRADING / ECOCAT OY/ Metalkat Romania S.A. Multinaţională tip holding(cu filiale 
in 53  de țări ) finlandezo-germano-italiană, Craiova, Dolj 
Industia orizontală de automobile 
 

 
 

Educaţie şi formare 
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Perioada 

              Calificarea / diploma obţinută 
            Disciplinele principale studiate / 
    competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
      Nivelul în clasificarea internaţională 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea internaţională 

 

  
  Februarie 2017 
  Curs specializare Evaluator Proiecte (Cod COR 241263) 
  Analiza domeniului vizat de proiect și a strategiilor de dezvoltare existente; Identificarea nevoilor     
  specifice și a obiectivelor; Analiza obiectivelor finanțatorului și a regulilor de acordare a finanțării; 
  Analiza relevamței respectivului proiect pentru finanțator; Identificarea obiectivelor și 
  priorităților  finanțatorului vizate de proiect; Evaluarea metodologiei de evaluare în funcție de 
  domeniul  vizat; Elaborarea  și analiza manualului de evaluare; Identificarea metodei de  
  evaluare    specifice; Identificarea  instrumentelor necesare managementului de proiect; 
  Identificarea  instrumentelor financiare și legislative; Identificarea modalității de comunicare cu  
  alți evaluatori. 
  Open Profesional Consult, București 
 
  ICSD 9 
 
 
  Octombrie 2016 – Februarie 2017 

Curs Postuniversitar Managementul Afacerilor Interne 
Combaterea Crimei Organizate, Cooperarea juridica in spatiul Uniunii Europene, Drepturile și 
libertățile fundamentale ale cetățenilor UE- Protecția Datelor Personale,  Managementul Strategic al 
Afacerilor Interne, Managementul crizelor şi gestionarea riscurilor, Tratate, politici şi strategii în 
domeniul afacerilor interne. 
Ministerul Afacerilor Interne 
Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 
Colegiul Naţional de Afaceri Interne  
ISCED 9 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ / furnizorului de formare 

      Nivelul în clasificarea 
internaţională 

 Iulie - Octombrie 2016 
Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice, corespunzătoare 
categoriei înalților funcționari publici 
Comunicare şi imagine publică; Managementul resurselor umane în administraţia publică;  
Management financiar și bugetar; Administraţia publică în contextul integrării în Uniunea Europeană 
 Management strategic şi politici publice; Management  şi abilităţi manageriale Administraţie publică 
modernă şi eficientă; Management de proiect și fonduri structurale ; Management public şi abilităţi 
manageriale 
 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Bucureşti 

 
  ISCED 9 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

 

  

Aprilie 2014 
Formator 
C.A. seria I, No.00198824 
Competenţe necesare exercitării profesiei de formator 
 
A&C Proiecte și consultanță managerială 
 
ISCED 9 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

Martie-Aprilie 2013 
Curs „Formare Iniţială de Mediatori” 
Competenţe necesare exercitării profesiei de mediator 
 
Medierea.ro Craiova 
 
ISCED 9 

 
                                           Perioada 

           Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

 
Iulie- Septembrie 2011 
Curs Evaluator de  competenţe profesionale 
Planificarea si organizarea evaluarii, Efectuarea evaluarii , Inregistrarea si raportarea rezultatelor 
evaluarii,  Elaborarea instrumentelor de evaluare , Analizarea informatiilor si luarea deciziei privind 
competenţa, Verificarea internă a proceselor de evaluare  
Asociatia INTEREGO, Slatina 
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furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

 
                                          Perioada 
           Calificarea / diploma obţinută 
        Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  / 
furnizorului de formare 

       Nivelul în clasificarea internaţională 
 
 

                                             Perioada 
             Calificarea / diploma obţinută            

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

       Nivelul în clasificarea 
internaţională 

 
 

                                             Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

 
 
 

 
ISCED 9 

 
Aprilie - Octombrie 2011 

  Cursul „Program de perfectionare in domeniul Relatiilor internaţionale”, 
CA , Nr.2209/2012 
Drept, Relaţii Economice Internaţionale, Relații Internaționale (politice, Protocol și ceremonial, 
Tehnici de soluționare a conflictelor, Studii de securitate, Studii regionale (module interdisciplinare), 
 Politica externă a României 
Institutul Diplomatic Român 
Ministerului Afacerilor Externe 
ISCED 9 
 
 
Septembrie - Decembrie 2011 
 Cursul”Diplomaţie şi securitate”, 
CA, Nr.2357/2012 
Drepturile omului în contextul securităţii, Noţiuni de drept diplomatic, Organizarea şi funcţionarea 
SEAE (Serviciul European de acţiune externă),  
Analiza discursului diplomatic, Managementul informațiilor în misiuni externe,  
Securitatea informaţiilor, Securitatea economico financiară 
Institutul Diplomatic Român 
Ministerului Afacerilor Externe 
ISCED 9 
 
 
 
Aprilie 2011 
Cursul postuniversitar de perfecţionare în domeniul  
apărării şi securităţii naţionale „Securitate şi bună guvernare” 
 Geopolitică şi geostrategie ;Globalizare şi securitate ;Fenomenul militar contemporan ;Dimensiuni 
nemilitare ale securităţii ; NATO şi UE ; Regiuni de importanţă strategică pentru România ;Buna 
guvernare şi conducere strategică ;Probleme specifice de securitate pentru România ;Istoria 
Holocaustului 
Colegiul  National de Aparare Carol I 
Academia de Inalte Studii Militare 
ISCED 9 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea internaţională 

August- Octombrie 2010 
Manager proiect;  
Seria G Nr 00133423 
Specializare in :Managementul riscurilor, Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale 
pentru proiect,, Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect, Planificarea activitatilor si 
jaloanelor proiectului, Managementul calitatii proiectului, Managementul comunicarii in cadrul 
proiectului, Comunicare interpersonala, Managementul echipei de proiect, Stabilirea cerintelor de 
management integrat al proiectului, Coordonarea muncii in echipa, Stabilirea scopului proiectului. 
Radu&Nistor IMOBILINVEST 
 
ISCED 9 

 
Perioada 

 
 2002 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice 
Titlul tezei de doctorat- „Strategii de atragere a investiţiilor străine in industria de automobile din 
Romania” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Stiinţe Economice / Domeniul Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 13 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 8 
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Perioada 2001 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Master – Administrarea afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Administrarea Întreprinderilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 
Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 13 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 7 

 
 

Perioada 

 
 
2008-2012 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat – Ştiinţe Juridice  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Braşov  

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 5 

 
 

Perioada 

 
 
1996-2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat - Ştiinţe Economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 
Facultatea de Ştiinţe Economice Craiova, Str. A.I. Cuza, nr. 13 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6 

 
 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator  
experimentat 

C
2 

Utilizator  
experimentat 

Limba franceză   C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

Limba italiană  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

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

  
 

Domeniu de Competenţă    Administraţie publică, guvernanţa corporativă, management, sisteme de management financiar şi 
control intern; economie internaţională, investiţii internaţionale.  
Contabilitatea instituţiilor publice, societăţilor de asigurării; societăţilor comerciale;, contabilitate 
internaţională, control intern, audit intern, audit financiar. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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               Competenţe şi aptitudini        
organizatorice 

Ianuarie 2005 – Membru în comitetul de organizare la Conferinţa Naţională „Reforma sistemică a    
învăţământului superior economic din România” (întâlnirea reprezentanţilor facultăţilor de ştiinţe 
economice din România în vederea implementării Procesului de la Bologna în sistemul 
învăţământului universitar din România). 
Mai 2005 – Reprezentant al Universităţii din Piteşti la Universitatea de Înalte Studii Economice din 
Katowitze, Polonia, pentru semnarea protocoalelor cu privire la schimbul de experienţă între cadrele 
didactice şi studenţi masteranzi, implementarea Procesului de la Bologna în sistemul învăţământului 
universitar din România.  
Leadership, spirit organizaţional (experienţă în logistică);  
Experienţă în managementul administraţiei publice, managementul de proiect, managementul 
general   şi financiar contabil.  
Activităţi de implementare proiecte strategice, multiregionale (Regiunea Sud-Vest, Regiunea-Centru,      
Regiunea Sud-Est) 
Activităţi de implementare proiect grant (Regiunea Sud-Vest) 
Monitorizare proiecte de cercetare de tip grant şi proiecte de cercetare exploratorie; cercetare 
ştiinţifică. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sistemul de operare Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point), AUTOSOFT şi CIEL, 
utilizarea  sistemului Blackboard de tip eLearning pentru evaluare şi instruire,  Forexebug, etc. 

 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

    
Director proiect „Studiu financiar contabil privind posibilităţile de accesare a fondurilor 
structurale post-aderare în mediul privat”, contract de cercetare; 
Membru în echipe de cercetare proiecte/contract de cercetare; 
Octombrie 1996 – Octombrie 2001 – Curs de psiho-pedagogie în cadrul Universităţii din Craiova.; 
Certificat de competenţă lingvistică - Limba engleză,  2006; 
Membru în colectivul de redacţie ştiinţific al revistei B+, JAES, Craiova; 
Noiembrie 2012 – Reprezentant al României la Plenara  Adunării Regiunilor Europene; 

   Membru în echipele de organizare de Conferinţe internaţionale şi Workshop-uri; 
Referent ştiinţific al revistei „Auxiliar pentru management-Management. Sistemul decizional-
Craiova”, Ed. Arves, Craiova; 
 Referent ştiinţific al mai multor lucrării , etc. 

Afilieri profesionale 

   
 
CESMAA – membru al Centrului European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor; 
Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură– membru; 
World Economics Association- membru ; 
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