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Scrisoare de motivare a candidaturii la funcția de membru 

în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor 
 

Conf. univ. dr. CRISTIAN-GABRIEL BÎZOI 
Departamentul de Management 

 
 

Subsemnatul, CRISTIAN-GABRIEL BÎZOI, conferențiar universitar dr. în cadrul Universității de Vest 
din Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, departamentul de Management, prin 
prezenta vă fac cunoscută intenția mea de a candida pentru funcția de membru în Consiliul Departamentului 
de Management din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. 

Am absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 
specializarea Tranzacții Internaționale, în anul 2000, după care am urmat timp de 2 ani cursurile masteratului 
„Management și integrare europeană”. Am obținut titlul de doctor în domeniul Finanțe în anul 2009. Am urmat 
cursuri de specializare în domeniul logisticii, gestiunii afacerilor, managementului de proiect.  

Am fost implicat încă de la angajarea în cadrul Universității de Vest din Timișoara în activitățile 
operaționale ale catedrei / departamentului de Management, cunoscând astfel foarte bine activitățile cu 
caracter administrativ pe care le derulează și în prezent cadrele didactice, în special cele tinere (preparatori, 
asistenți, lectori). 

În perioada 2009-2010 am fost responsabil cursuri postuniversitare în cadrul Centrului de Educație 
Continuă și Învățământ la Distanță FEAA, iar din anul 2010 sunt coordonatorul acestui centru. În această 
calitate am contribuit la realizarea platformei de e-learning a FEAA, platformă absolut necesară funcționării 
și acreditării specializărilor ce funcționează la forma de învățământ la distanță. 

Apropierea de latura practică a activității economice este probată prin activarea mea ca partener în 
grupul de firme de consultanță economică Business Alliance, grup fondat alături de alți 3 colegi din cadrul 
FEAA. Am reușit astfel să fim în permanent contact cu mediul de afaceri, observând pe de o parte care sunt 
cerințele acestui mediu și încercând, pe de altă parte, să transpunem în practica economică o parte din 
cunoștințele teoretice dobândite. 

Evoluția mediului universitar românesc, presupun reconsiderarea obiectivelor urmărite de facultatea 
noastră și, pe cale de consecință, a activităților ce trebuie derulate pentru atingerea acestor obiective. 
Consider că o instituție de învățământ superior este cunoscută prin rezultatele sale: studenți (absolvenți) și 
output-urile activității de cercetare. Pornind de la acest considerent, supun atenției dvs. două aspecte pe 
care Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor ar trebui să le aibă în vedere în următorii ani: 
aspectul educațional și cel legat de activitatea de cercetare științifică. 

La nivel educațional: 
Ø încurajarea studenților buni și foarte buni, inclusiv prin creșterea exigenței în evaluare, deoarece 

rezultatele bune obținute în condiții de exigență ridicată pot reprezenta o motivare imediată pentru astfel 
de studenți; în același timp creșterea exigenței în activitatea de evaluare a studenților ar determina o 
mai bună apreciere a absolvenților în rândul angajatorilor, ceea ce ar conduce, pe termen mediu, la o 
creștere a gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților FEAA; 

Ø menținerea modalității de derulare a stagiului de practică implementate prin proiecte finanţate din fonduri 
europene; 

Ø dezvoltarea unor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; 
Ø dezvoltarea unei platforme colaborative destinată utilizării ei atât la ciclul de licență, cât mai ales la 

ciclurile masteral și doctoral; 



La nivelul cercetării științifice - crearea cadrului necesar desfășurării activităților de documentare-
cercetare științifică prin: 
Ø încurajarea formării unor echipe de cercetare interdisciplinară și transdisciplinară; 
Ø stabilirea unui buget destinat cercetării prin care să se aibă în vedere susținerea participării cadrelor 

didactice la conferințe internaționale relevante și recompensarea autorilor articolelor publicate în reviste 
indexate ISI din afara României; 

Ø prezentarea în cadrul departamentului sau în cadru colectivelor de cercetare a articolelor ce urmează a 
fi publicate sau susținute la manifestări științifice, în situația în care autorul sau autorii vor reprezenta 
Universitatea de Vest din Timișoara. 
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DECLARAŢIE 
 
 

 Subsemnatul, CRISTIAN-GABRIEL BÎZOI, domiciliat în localitatea Timişoara, 

............................................, cunoscând prevederile articolului 292 Cod Penal privind falsul 
în declaraţii şi consecinţele acestuia, declar pe propria răspundere că nu am fost lucrător sau 

colaborator al Securităţii. 
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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BÎZOI CRISTIAN-GABRIEL 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri) gabi.bizoi@feaa.uvt.ro, gabibizoi@yahoo.com, gabi.bizoi@gmail.com 
 

 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

 

 
Data naşterii  

 

 
Sex Masculin 

 

 
Experienţa profesională  

Perioada Din octombrie 2013 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri şi seminarii la disciplinele Logistică, Managementul riscului şi evaluarea afacerilor, 
Etică în afaceri 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timișoara  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
 

 
Perioada Februarie 2007 – septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri şi seminarii la disciplinele Logistică, Managementul riscului şi evaluarea afacerilor, 

Gestiunea riscurilor comerciale, Etică în afaceri 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timișoara   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada februarie 2005 – februarie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele Logistică, Management, Etică în afaceri, Proiecte economice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada februarie 2004 – februarie 2005 
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele Logistică, Management 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 



  
Perioada februarie 2003 – februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele Management, Logistică internaţională, Managementul afacerilor 

internaţionale 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tibiscus din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada Octombrie 2001 – februarie 2003 
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele Marketing, Economia întreprinderii, Relaţii valutar-financiare 
internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Banatului din Timişoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Din noiembrie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Perioada 2000-2002 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri masterat Management şi integrare europeană  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul companiilor multinaţionale, Managementul calităţii totale, Economie europeană, 
Diplomaţie economică şi politică, Mediul de afaceri european, Negocierea în tranzacţiile internaţionale, 
Piaţa agricolă comunitară, Managementul calităţii totale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Perioada 1996-2000 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

specializarea Tranzacţii Internaţionale 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Discipline generale: Drept public, Bazele informaticii, Bazele contabilităţii, Economie politică, 
Matematică, Economia întreprinderii, Birotică, Limba engleză, Limba franceză, Management general, 
Drept civil, Contabilitate financiară, Programarea calculatoarelor, Marketing, Finanţe, Statistică 
 
Discipline de specialitate: Drept comercial, Monedă şi credit, Economie mondială, Comerţ internaţional 
şi politici comerciale, Managementul tranzacţiilor internaţionale, Merceologia şi expertiza mărfurilor, 
Contabilitatea tranzacţiilor internaţionale, Gestiunea financiară a întreprinderii, Cooperare economică 
internaţională, Transporturi, expediţii, asigurări internaţionale, Analiză economico-financiară, Economie 
monetară internaţională, Tranzacţii bursiere, Marketing internaţional, Turism internaţional, Conjunctura 
pieţelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Perioada 1992-1996 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

 
 

Discipline generale: 
- Limba română, Matematică, Fizică, Limba engleză, Limba franceză, Logică, Psihologie, Filozofie, 

Istorie, Geografie, Geologie, Economie, Astronomie 



- Educaţie fizică 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Liceul Teoretic Traian Drobeta-Turnu Severin 

 

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  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B2 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă (dobândit prin participarea la scrierea a numeroase proiecte elaborate în echipă, prin 
practicarea sportului de echipă în mod organizat (fotbal) – nivel divizionar C, D, minifotbal – nivel 
divizionar A, prin implicarea în implementarea unor proiecte), abilităţi de comunicare 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi organizatorice dobândite ca urmare a coordonării de 5 ani a Centrului de Educaţie Continuă şi 
Învăţământ la Distanţă din cadrul FEAA, UVT, a implementării unor proiecte finanţate din fonduri 
europene (POSDRU, POSCCE) 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, FrontPage şi PowerPoint™); 
- - cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, 

Adobe FireWorks™) 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Cunoştinţe de utilizare a aparaturii de birou (calculator, imprimantă, scanner, copiatoare) 

  

Permis(e) de conducere 
 

Permis conducere categoria B 

Alte competenţe şi aptitudini Înclinații sportive, lectura 

Informaţii suplimentare Starea civilă: căsătorit 
 
Cursuri de perfecționare/specializare: 
2010-2011, Curs formator cod COR 241205, în cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, 
din învăţământul liceal, care predau discipline economice”, contract POSDRU/87/1.3/S/63908 
(certificat de absolvire), organizat de SC Learn and Vision SRL, Cluj-Napoca 
Iunie – iulie 2008, curs Manager de proiect, organizat de CLIMM Craiova 
Noiembrie 2005, curs Project Management, domeniul management, organizat de Universitatea de 
Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea din Padova 
Septembrie 2005, curs Servizi finanziari in distretti industriali decentralizzati, domeniul finanţe, 
organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi 
Universitatea din Padova 
Noiembrie 2003, curs Gestione logistica dei sistemi industriali decentralizzati, domeniul logistică, 
organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi 
Universitatea din Padova 
 



Co-autor la numeroase studii de fezabilitate în domeniul infrastructurii de transport (rutier) şi edilitar-
gospodăreşti (alimentare cu apă şi canalizare), centrelor de afaceri, membru în echipa de 
management a unor proiecte cu finanțare europeană 
 
Alte informații 
 
Coordonator al CECID FEAA 
Coordonator al secției fotbal a CSU Universitatea de Vest din Timișoara 
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