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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume CRÂŞNEAC ALEXANDRU OCTAVIAN 

Adresă(e)  
  

Telefon(oane)  

Fax(uri)  

E-mail(uri) , 

  

Naţionalitate  
  

Data naşterii  

Sex Masculin 

Experienţa profesională 
 

Perioada Octombrie 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare. 
Cursuri la disciplinele: Fiscalitate indirectă, Corporate Taxation, Insurance, Social Insurance 
Activități de seminar la disciplinele: Fiscalitatea afacerilor, Asigurări comerciale, Insurance, Social 
Insurance. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Octombrie 2012- octombrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare. 
Cursuri la disciplinele: Corporate Taxation, Insurance, Social Insurance 
Activități de seminar la disciplinele: Finanţe publice, Fiscalitate, Buget şi trezorerie publică, Asigurări 
comerciale, Public Finance, Taxation. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Ianuarie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri la programul de master EIPB: Analysis of Credit Risk and Insurance 

Numele şi adresa angajatorului Universite Nice Sophia Antipolis, IAE 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada Februarie 2008 - Octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare. 
Cursuri la disciplinele: Insurance, Social Insurance 
Activități de seminar la disciplinele: Finanţe publice, Fiscalitate, Buget şi trezorerie publică, Asigurări 
comerciale, Public Finance, Taxation. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 



Perioada 2003-2008 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Finanţe publice, Fiscalitate, Buget şi trezorerie publică, Asigurări comerciale, 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

Perioada 2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat Şef departament analiză economico-financiară 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului SC Profifoto Timişoara, str. General Grigorescu, nr.8 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate retail 

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, DRDP Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii postdoctorale în cadrul proiectului “Studii Post-Doctorale în Economie: Program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită SPODE” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema disertației “Teorii și modele ale descentralizării, deconcentrării și coordonării la nivelul 
economiilor naționale.” Tutore: prof.univ.dr. Ioan Talpoș 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română 

Perioada 2006-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor Domeniul Finanţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Finanţe, Titlul tezei “Federalismul fiscal şi concurenţa fiscală în Uniunea Europeană” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administrarea financiară a afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Finanţe Asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea fizică-chimie 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara       

Aptitudini şi competenţe 
personale 

          

Limba maternă română 
        

Limbi străine cunoscute 
          

Autoevaluare  Înţelegere   Vorbire   Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare  Citire Participare la 
conversaţie 

 Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Franceză A1  A1  A1  A1  A1  

Spaniolă B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă 
- capacitate de adaptare rapidă la mediul de lucru 
- bună capacitate de comunicare, dobândită ca urmare a experienţei didactice 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- bune calităţi organizatorice 
      

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
         

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

nivel avansat Microsoft Office 
      

Competenţe şi aptitudini artistice - 
         

Alte competenţe şi aptitudini Alte specializări 
 

- expert contabil, membru CECCAR 
 

- consultant fiscal, membru CCF 
 

- septembrie 2009 - februarie 2010 - Bursă de cercetare în cadrul programului de doctorat în cadrul 
Universităţii Rovira i Virgili, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Tarragona, Spania. 

 

- iunie 2007 - Şcoala de vară în domeniul federalismului fiscal organizată de Universitatea din 
Barcelona şi IEB. 

Permis de conducere Categoria B 
        

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

UNIVERSITATEA DE  VEST  DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE  ECONOMIE ȘI DE  ADMINISTRARE A AFACERILOR 
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE 

 
 
 
 
 

Scrisoare de motivare a candidaturii 
 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, Alexandru Octavian CRÂȘNEAC, conferențiar universitar doctor în cadrul 

Departamentului Finanțe, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, vă fac cunoscută intenția de a candida pentru poziția de 

membru în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. 

 
Consider că experiența dobândită de-a lungul celor 11 ani de activitate în calitate de 

membru al comunității academice îmi este deosebit de utilă în vederea exercitării atribuțiilor 

conferite de funcția de membru în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a 

Afacerilor. În această perioadă, caracterizată prin ample transformări în învățământul superior, 

am avut ocazia să mă familiarizez cu activitatea cadrelor didactice din facultate, precum și cu 

așteptările din partea studenților noștri. În calitate de membru al Consiliului FEAA intenționez să 

particip activ la elaborarea și adoptarea politicilor și strategiilor în domeniile de interes ale 

facultății, urmărind să promovez transparența decizională. Apreciez că în urma experienței 

profesionale în domeniul fiscal, am devenit un bun cunoscător al mediului de afaceri local și aș 

putea contribui la adaptarea programelor de studii ale facultății la cerințele pieței muncii. 

 
Îmi depun candidatura, având convingerea că voi putea contribui la îmbunătăţirea 

activităţilor administrative, didactice şi de cercetare din cadrul facultății noastre. 

 

 

 

 

 
Timișoara Conf. univ. dr. Alexandru Octavian CRÂȘNEAC 

12.11.2019 
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UNIVERSITATEA DE  VEST  DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE  ECONOMIE ȘI DE  ADMINISTRARE A AFACERILOR 
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, Alexandru Octavian CRÂȘNEAC, conferențiar universitar doctor în cadrul 

Departamentului Finanțe, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu 

privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu am fost lucrător sau 

colaborator al securităţii. 

 
Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară în vederea candidaturii pentru mandatul de membru 

în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din 

Timişoara. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Timișoara Conf. univ. dr. Alexandru O. CRÂȘNEAC 

12.11.2019 
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