
 
  

..  

      FFAACCUULLTTAATTEEAA  DDEE  EECCOONNOOMMIIEE  ȘȘII  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAARREE  AA  AAFFAACCEERRIILLOORR  

. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

DOSAR 
 

 

pentru candidatura la  

un mandat de membru  

în Senatul Universității de Vest din Timişoara 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicoleta - Claudia MOLDOVAN 
 

 

 

 

 

 



Pagina 1/8 - Curriculum Vitae  

Moldovan Nicoleta-Claudia  

 

 

Curriculum Vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MOLDOVAN Nicoleta - Claudia   

Adresă  

Telefon  Mobil:  

Fax  

E-mail nicoleta.moldovan@e-uvt.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 07 Mai 1970 
  

Sex Feminin  

Domeniul ocupaţional vizat 
 

Funcţia vizată 

Învățământul superior 
 

 Membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 

 

  
  

Experienţa profesională  

Perioada Septembrie 2016 – Decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Secretar de Stat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare în domeniul asigurării și evaluării calității în învățământ 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, str. General Berthelot, nr. 28-30, 
010168, București 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
                                                  

                                                 Perioada 

           Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale              

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Învăţământ superior  
 
Septembrie 2015 – Prezent  

Conducător de doctorat 

Coordonare lucrări științifice în domeniul economic 

Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Doctorală de Științe Economice, B-dul V. Pârvan, nr.4 

Învățământ superior 

 
Perioada 

 
Noiembrie 2011 - Octombrie  2019 

Funcţia sau postul ocupat Director de departament 

Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonare activități de asigurare a calității la nivelul Departamentului Finanțe, Facultatea de 
Economie și de Administrare a Afacerilor; 

 coordonare funcţionare legală și statutară a Departamentului Finanțe; 
 coordonare elaborare a planului de cercetare ştiinţifică al departamentului;  
 coordonare desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;  
 coordonare acţiuni de promovare a imaginii Departamentului Finanțe, Facultatea de 

Economie și de Administrare a Afacerilor. 

Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 
Învățământ superior  
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                                                 Perioada 

                    Funcţia sau postul ocupat 

  Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

             Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

Octombrie 2015 - Prezent  

Profesor universitar, Dr.  

Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice, Instituții și proceduri fiscale, Conformitate și expertiză fiscală  

  Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 

Învăţământ universitar 

Perioada Mai 2005 - Septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice, Taxation, Fiscalitate, Dreptul afacerilor și fiscalitate, Instituții și proceduri fiscale, 
Budget and Public Treasury, Conformitate și expertiză fiscală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

 
Perioada 

 
Octombrie 2000 - Aprilie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice, Fiscalitate, Dreptul afacerilor și fiscalitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Învăţământ universitar 

Perioada Octombrie 1998 - Septembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice, Proiecte economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Perioada Octombrie 1998 - Septembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice, Proiecte economice 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Perioada 

Învăţământ universitar 
 
Octombrie 1995 - Septembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice, Proiecte economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, B-dul. V. Pârvan, nr. 4, 300223 – Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada Octombrie 1994 - Septembrie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în domeniile: 
Finanţe publice și Gestiune financiară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Banatului Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Economice – Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
 

Învăţământ universitar 
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Educaţie şi formare  
 

Perioada 

 
 
2015 

                 Calificarea / diploma obţinută    Doctor abilitat (Ministerul Educației și Cercetării Științifice, OM nr. 5376 din 29/09/2015 pentru   
acordarea certificării abilitării și a calității de conducător de doctorat) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Economie, Finanțe  
Titlul tezei de abilitare:„Public Policies in Entrepreneurial and Competitiveness Context. 
Electoral and Legislative Influences on Public Policies”/ „Politici publice in context 
antreprenorial si al competitivității. Influențe electorale și legislative cu privire la politicile 
publice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, România 
 

Perioada Martie  2011 - Ianuarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire a Școlii Postdoctorale Academice în Economie nr. 102/27 februarie 2013 
Studii de cercetare post-doctorală, în cadrul proiectului ,,Studii Post - Doctorale în Economie: 
program de formare continuă a cercetătorilor  de elită – SPODE”, finanţat prin Contractul nr. 
POSDRU/89/1.5/S/61755 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Finanţe 
Titlul disertației post-doctorale: „Politica fiscală și competitivitatea economică” 
Tutore: Prof.univ.dr. Ioan Niculescu Talpoș,  Universitatea de Vest din  Timișoara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /        
furnizorului de formare  

 

Perioada 

        Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare  

 

Perioada 

                   Calificarea / diploma obţinută 

  Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare  

 

Perioada 

                   Calificarea / diploma obţinută 

  Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare  

Perioada 

                   Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare  

 

 

Parteneri: Academia Română, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea "Alexandru Ioan 
Cuza" Iași, Universitatea "Ovidius" Constanța  
 

Decembrie 1997 – Septembrie 2004 

Diplomă de Doctor (Seria C Nr. 0005862) 

Titlul tezei de doctorat: „Structura financiară a societății comerciale și costul capitalului” 

 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor  

 

 

Octombrie 2004 - Iunie 2006 

Diplomă de Master (Seria F Nr. 0059655),  Specializarea ”Dreptul Afacerilor” 

Dreptul obligaţiilor comerciale, Dreptul comunitar al afacerilor, Arbitraj comercial, Dreptul concurenţei 

şi protecţia consumatorului, Drept vamal, Drept bancar aprofundat, Managementul administrativ al 

afacerilor 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Drept  

 
Octombrie 1996 - Iunie 2000 
Diplomă de Licență (Seria S Nr. 0043455) Licenţiat în ştiinţe juridice 
Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul muncii şi protecţiei sociale, Drept penal, Drept procesual 
penal, Drept comercial român, Dreptul comerţului internaţional  
 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept 
 
Octombrie 1994 - Iunie 1995 
Diplomă de studii aprofundate (Seria A Nr. 004715),  
Specializarea ”Expertiză contabilă și evaluări” 
Tehnici de expertiză contabilă, Programe informatice de gestiune, Audit contabil şi financiar, 
Consolidarea conturilor 

 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Economice și Drept  
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                                     Perioada 
            Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

                                                
Perioada 

            Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare  
                        

                             Școli de vară  
 

 
 

 

 

 

 

  Octombrie 1989 - Iunie 1994 

   Diplomă de Licență (Seria M Nr. 034840), Specializarea Finanțe-Contabilitate 

   Finanţe publice, Contabilitate, Analiză economico-financiară, Drept şi legislaţie economică, Drept 

comercial, Investiţii, Monedă şi credit 

   Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept  

  

  Septembrie 1984 - Iunie 1988 

  Diplomă de Bacalaureat (Seria G Nr. 29455) 

  Profil Matematică-Fizică 

   

Liceul Matematică Fizică, Caransebeș  

 

 

 24-28 septembrie 2012, Timișoara, ”ECREB Basic Econometric Summer School”, 
organizată de către East European center for Research in Economics and Business 
(ECREB), FEAA, UVT, profesor invitat: Dimitrios Asteriou, Hellenic Open University, 
Atena; 

 23-27 iulie 2012, Sinaia, ”Excelență în cercetarea economică românească”, organizată 
de către Academia Română în cadrul proiectului ,,Studii Post - Doctorale în Economie: 
program de formare continuă a cercetătorilor  de elită – SPODE”, Contract 
POSDRU/89/1.5/S/61755; 

 25-29 mai 2015, Sinaia, ”Provocările cercetării academice de excelență”, organizată de 
către Academia Română în cadrul proiectului ”Rute de excelență academică în cercetarea 
doctorală și postdoctorală - READ”, Contract POSDRU/159/1.5/S/137926; 

 14-18 aprilie 2015, București, ” 1st Know Reset Joint Summer School Writing Research 
Projects and Academic Writing, organizată de Academia Română, Institutul Național de 
Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, Institutul de Prognoză Economică, în cadrul 
proiectului ”Transnational Cooperation for Research Consolidation Through Knowledge 
and Innovation Transfer”, Contract  nr. 2/21/07.2014, finanţat prin Programul Proiecte de 
Cooperare inter-instituțională Programul „Fondul de burse” – RO15, COD: 14-SEE-PC-RO 
TIMISOA01; 

 21-26 Junie 2015, Reykjavik, Școala de vară 2nd KnowReset Joint Summer School 
Research methods and techniques for advanced scientific research in interdisciplinary 
areas,  organizată de Universitatea din Islanda - Institutul de Administrație Publică și Politici, 
în cadrul proiectului "Cooperare Transnațională pentru Consolidarea cercetării prin transfer 
de cunoaștere și inovare", Contract nr. 2/21 / 07.2014, finanțat de Mecanismul Financiar 
SEE 2009-2014, burse și cooperarea inter-instituțională în domeniul învățământului superior 
România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, COD: 14-SEE-PC-RO TIMISOA01. 
 

 
Aptitudini  

și competențe personale 
 

Limba maternă 

 

 
 
 
 
Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

Franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

 (*)Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă - dobândit în timpul activităt ̧ilor educaționale/academice și 
extrașcolare/academice; 

 Aptitudini necesare muncii în echipă; 
 Capacitate de asimilare de noi informații; 
 Abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric, 

aptitudini de coordonare. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 2009 - membru în comitetul științific al celei de a X–a conferințe internaționale „Finanțele și 
stabilitatea economică în contextul crizei financiare”, organizată de FABBV din cadrul 
Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Economie și de Administrare a 
Afacerilor din cadrul  Universității de Vest din Timișoara și Societatea de Investiții Financiare 
Banat-Crișana; 

 2009 - membru în comitetul organizatoric al work-shop-ul exploratoriu „Impactul structural şi 
funcţional al investiţiilor străine directe în contextul instabilităţii financiare globale” 
organizat de Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de 
Vest din Timişoara; 

 2010 - membru în comitetul științific al celei de a XI–a conferințe internaționale „Stabilitatea 
financiară și monetară în țările emergente”, organizată de FABBV din cadrul Academiei 
de Studii Economice din București, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
din cadrul  Universității de Vest din Timișoara și Societatea de Investiții Financiare Banat-
Crișana; 

 2012  -  membru în comitetul științific al conferinței internaționale ”Tradiţie şi reformă în 
societatea românească. Repere Europene”, organizată de Centrul de Cercetări Socio-
Umane Lumen, Iași; 

 2012 - membru în comitetul organizatoric al conferinței internaționale ”Economic Thought 
And Performance”, organizată de Academia Română și Universitatea de Vest din Timișoara 

 2012 - membru în comitetul științific al conferinței internaționale NIFIP CONFERENCE Núcleo 
de Investigação em Finanças Públicas e Política Monetária - Portugalia, ediția a 2-a “The 
Present Economic and Sovereign Debt Crisis: Evaluation and the Way-Out” 

 2013  - membru în comitetul științific al conferinței internaționale ” Tradiție și reformă. 
Reconstrucția socială a Europei”, ediția a II-a, organizată de Centrul de Cercetări Socio-
Umane Lumen, Iași; 

 2013 - membru în comitetul științific al conferinței internaționale NIFIP Conference Núcleo de 
Investigação em Finanças Públicas e Política Monetária - Portugalia, ediția a 3-a, “ 
Macroeconomic Policy in Times of Crisis”; 

 2014 - membru în comitetul organizatoric al conferinței internaționale ”Current Economic 
Trends in Emerging and Developing Countries” , ediția a 2-a, organizată de East 
European Centre for Research in Economics and Business, Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor din cadrul  Universității de Vest din Timișoara;  

 2014 -  membru în comitetul științific al work-shop-ului ”Optimizare curriculară pentru 
Sectorul Intermedieri Financiare și Asigurări” organizat de Facultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara; 

 2014 - membru în comitetul științific al work-shop-ului ”Cartografierea cooperării 
academice pentru inovația, competitivitatea și dezvoltarea Sectorului Busines” 
organizat de Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii 
de Vest din Timişoara; 

 2015 - membru în comitetul științific și în comitetul organizatoric al sesiunii de comunicări 
științifice ale studenților ”Finanțele de la A la Z ” organizată de Facultatea de Economie și 
de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Departamentul 
Finanțe,  în cadrul proiectului ”Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent 
pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – Edu4Life”, Contract 
POSDRU/156/1.2/G/141271; 

 2015 - membru în comitetul științific și în comitetul organizatoric al sesiunii de comunicări 
științifice ale tinerilor masteranzi finanțiști ”Noi tendințe în finanțe ” organizată de 
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara, Departamentul Finanțe,  în cadrul proiectului ”Curriculă modernă, educație 
continuă și dialog permanent pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii – 
Edu4Life”, Contract POSDRU/156/1.2/G/141271; 
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 2015 - membru în Comitetul Științific și în comitetul organizatoric al ”1st Know Reset Joint 
Summer School Writing Research Projects and Academic Writing, organizată de către 
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică, 14-18 aprilie 2015; 

 2015 - membru în Comitetul Științific al Conferinței naționale „Cunoașterea socială – între 
ficțiune euristică și coroborare factuală”, Secţiunea II - Științe socio - umane, organizată 
de Academia Română, București, 23-24 aprilie 2015; 

 2015 - membru în Comitetul Științific al International Conference on Recent Advances in 
Economic and Social Research, 13-14 Mai 2015, Academia Română, Institutul de 
Prognoză Economică; 

 2015 - membru în comitetul Științific și în comitetul organizatoric al ”2nd Know Reset Joint 
Summer School Research methods and techniques for advanced scientific research, 
organizată de Universitatea din Islanda, Reykjavı ́k, 22-26 Iunie 2015; 

 2015 - membru în comitetul Științific al Conferinței internaționale NIFIP CONFERENCE 
Núcleo de Investigação em Finanças Públicas e Política Monetária - Portugalia, ediția a 4-a 
The long and tortuous path of the euro crisis: institutional innovations and monetary 
policy; 

 2015 - membru în comitetul Științific  al workshop-ului Provocări, inovații și implicații în 
mediul academic ale sectorului public/ Challenges, innovations and academic 
implications of public, organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a 
Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Departamentul Finanțe, 20 iulie 
2015, în cadrul proiectului Curricula modernă, Educație continuă și Dialog permanent  
pentru creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE) 
POSDRU/156/1.2/G/141271; 

 2015 - membru în comitetul Științific  al International Conference The research world of 
interconnection, 13-14 Noiembrie 2015, Timișoara, Romania; 

 2016 - membru în Comitetul Științific și în comitetul organizatoric al workshop-ului The 
normative and institutional framework for research career development, organizat de 
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică, 31 Martie 2016 

 2016 - membru în comitetul Științific  al  Conferinței Internaționale Contabilitatea şi 
Finanțele – limbaje universale ale afacerilor/“Accounting and Finance – the global 
languages in business, Ediția I, 18 Martie, 2016, Pitești, Romania; 

 2016 - membru în comitetul științific și în comitetul organizatoric  al workshop-ului 
Maximizing access to research careers in academic environment,  organizat de 
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din 
Timișoara, ECREB, 13 Mai 2016; 

 2018 - membru în comitetul științific al Școlii de Primăvară  Employability and Talent 
Management in the Digital Era - Best Practices,  organizată de Facultatea de Economie 
și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 16-23 aprilie 
2018. 

  
  

Competenţe şi aptitudini  
de utilizare a calculatorului  

 
Alte competențe și aptitudini 

 

 O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office:  Word, Excel, Power Point 
 Cunoștințe elementare ale aplicațiilor de grafică pe calculator. 

 
 Martie 2003-Aprilie 2003- Bursă pentru cercetare şi documentare doctorală, în cadrul 

Nottingham Trent University, Marea Britanie 
 Mobilitate de cercetare postdoctorală, perioada 13 octombrie 2011-03 noiembrie 2011, în 

cadrul Robert Gordon University, Aberdeen, Marea Britanie 
 Mobilitate de cercetare postdoctorală, noiembrie 2012, în cadrul University of Nice 

Sophia Antipolis, Franța 
 

  



Pagina 7/8 - Curriculum Vitae  

Moldovan Nicoleta-Claudia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12 - 18 mai 2014, Mobilitate de predare în cadrul programului de mobilități Erasmus 
la Universitatea din Nevsehir, Turcia; 

 20 - 27 iulie 2014, Mobilitate de formare și participarea la un stagiu de 
perfecționare în domeniul medierii Incontri internazionali su ADR, ODR e 
Mediazione: le esperienze nel Mediterraneo e nel Regno Unito în cadrul programului 
de mobilități Erasmus, la Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italia; 

 08 - 11 februarie 2015, Mobilitate de formare pentru dezvoltare curriculară în 
cadrul proiectului ”Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru 
creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE) 
POSDRU/156/1.2/G/141271, în cadrul Savonia University of Applied Sciences, 
Kuopio, Finlanda; 

 14 - 18 Iunie 2015, Mobilitate de formare pentru dezvoltare curriculară, prin 
proiectul  ”Curriculă modernă, educație continuă și dialog permanent pentru 
creșterea competitivității și integrării pe piața muncii (EDU4LIFE) 
POSDRU/156/1.2/G/141271, Universitatea din Copenhaga,  Facultatea de Științe 
Sociale, Departamentul de Economie, Danemarca; 

 03 - 09 Iulie 2016, Mobilitate de predare prin programul Erasmus, la Universitatea 
din  Klaipeda, Lithuania; 

 Recenzor la Ekonomska Istrazivanja- Economic Research Croația. 
 

Proiecte de cercetare - dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant (în calitate de 
manager/responsabil de proiect) 

 Proiectul EEA Financial Mechanism 2009 - 2014: „Transnational cooperation for 
research consolidation through knowledge and innovation transfer”, în cadrul 

Programme Scholarships and inter‐institutional cooperation in higher education, 
www.knowreset.proiecte-feaa.ro; 

 Proiectul "Politica fiscală și competitivitate economică", bursă de cercetare 
postdoctorală obținută prin competiție, în cadrul proiectului ,,Studii Post - Doctorale în 
Economie: program de formare continuă a cercetătorilor  de elită – SPODE”, finanțat 
prin contract nr 89 / 1.5 / S / 61755, www.postdoc.acad.ro;     

 Grant CNCSIS, Tip PC, Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II, 
Programul 4, cu tema Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici 
și mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale și regionale prin politici 
economico-financiare (Acronim: Stud_Comp_IMM), Cod MEC 4141, Perioada 2008-
2011 http://www.stud-comp-imm.ro/; 

 Grant CNCSIS, Tip PC, Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II, 
Programul 4, cu tema „Strategii post-aderare de valorificare a avantajului 
competitiv al firmelor româneşti prin veriga investiţiilor străine directe”, (Acronim: 
SPACIS) Cod MEC 3434, 
http://seap.usv.ro/cercetare/spacis/index.php?option=com_content&task=view&id=26&It
emid=44; 

 PNCDI II, Program CEEX, Modul III, cod MEC 12882, ”Cercetări avansate în 
modelarea proceselor decizionale specifice evenimentelor de terorism 
internațional”, perioada 2006 –2008, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava; 

 PNCDI II, Program CEEX, Modul III, cod MEC 12881, ” Cadru integrat de modelare 
dinamică, evaluare și management al riscului evenimentelor extreme”, perioada 
2006 – 2008, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava; 

 PNCDI II, Program CEEX, Modul I, cod CEx-05-D8 04 /05.10.05, ”Politici, modele și 
scenarii de creștere economică în vederea aderării României la Uniunea 
Europeană”, perioada 2005 – 2007, Academia de Studii Economice București.  
 

 

 

http://www.knowreset.proiecte-feaa.ro/
http://www.postdoc.acad.ro/
http://www.stud-comp-imm.ro/
http://seap.usv.ro/cercetare/spacis/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=44
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Prestigiul  
profesional 

 
 
 

         Apartenența la societăți științifice sau profesionale internaţionale  
 
 2010 - prezent – membru al Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar – România  
 2013 - prezent - membru al World Economics Association, WEA, United Kingdom  
 2013 - prezent - membru al European Association for Comparative Economic Studies 

(EACES)  
 2013 - prezent - membru al European Association of Labour Economists  
 2013 - prezent - membru al European Association of Environmental and Resource 

Economists (EAERE)  
 2014 - prezent – membru al Balkan Environmental Association (B.EN.A); 
 2015 - prezent – membru al International Association for Feminist Economics 

 

 
 

        Apartenența la societăți științifice sau profesionale naţionale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 2000 - prezent – membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România  
 2002 - prezent – membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România  
 2005 - prezent – membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România  
 2011 - prezent – membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România  
 2013 - prezent membru al World Economics Association Romania  
 2013 - prezent membru asociat al Asociației Române de Finanțe-Bănci – ROFIBA  
 2017 - prezent membru al Camerei Constanților Fiscali din România 

 

        Apartenența la organizații în domeniul educaţiei şi cercetării  
 

 2011 - prezent – membru asociat al Núcleo de Investigação em Finanças Públicas e Política 
Monetária – Portugalia  

 2012 - prezent membru asociat al East-European Center for Research in Economics and 
Business (ECREB), România  

 2014 - prezent Expert evaluator pentru Domeniul Finanțe, Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); 

 2018- prezent Membru - Secretar Comisia de Experți Permanenți (de specialitate) C7 – 
Științe Economice (II), Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS). 
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În atenția tuturor cadrelor didactice titulare și a tuturor cercetătorilor titulari  

cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Stimați colegi,  

 

 Subsemnata Nicoleta – Claudia MOLDOVAN, Profesor univ. dr. la Facultatea de Economie și de 

Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Departamentul Finanțe, vă aduc la 

cunoștință faptul că îmi depun candidatura la un mandat de membru în Senatul Universității de Vest din 

Timișoara, supunând atenției Dumneavoastră prezenta: 

 

SCRISOARE DE MOTIVARE A CANDIDATURII 

 

 Decizia de a candida pentru un mandat de membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 

este motivată de convingerea că deţin experiența, recunoașterea profesională, energia şi profilul care să îmi 

permită să fiu un promotor al dezvoltării instituționale în următorii patru ani, considerându-mă o persoană 

onestă, hotărâtă, demnă de încredere şi cu solide principii morale şi etice pentru a deține calitatea de 

membru în cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul UVT.  

Adeptă a coerenței și continuității în formarea profesională inițială și continuă, din anul universitar 

1994/1995 și până în prezent mi-am desfășurat activitatea în învățământul superior economic, parcurgând 

toate cele cinci trepte ale carierei academice reglementate legal, apreciind obţinerea gradelor didactice ca 

momente referenţiale ale personalizării evoluţiei în cariera didactică. 

În întreaga activitate profesională și academică desfășurată în cei 25 de ani  am căutat să activez  într-

o manieră flexibilă în domeniul pentru care m-am format, liniile orientative vizând deopotrivă activitatea 

didactică, cele conexe acesteia, precum și cea de cercetare științifică.  

Cariera mea didactică este strâns legată de Departamentul de Finanţe din cadrul Facultății de 

Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara, în cadrul căruia am obținut 

prin concurs, în anul 1995, postul de preparator universitar. Ulterior, în cadrul aceluiași departament,  am 

promovat succesiv pe postul de asistent universitar (1998), lector universitar (2000), conferențiar universitar 

(2005) și de profesor universitar (2015). 

Desigur că realizările mele din sfera didactică şi ştiinţifică se circumscriu asigurării continuităţii 

dinamicii profesionale, prin parcurgerea unor programe de formare care au avut menirea să răspundă atât 

nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi conștientizării individualizate a nevoilor de 

evoluţie în carieră. În acest sens, am beneficiat de mai multe stagii de pregătire în străinătate, obținând o 

bursă pentru cercetare şi documentare doctorală, în cadrul Nottingham Trent University, Marea Britanie, 

două mobilități de cercetare post-doctorală, în cadrul Robert Gordon University, Aberdeen, Marea 

Britanie, respectiv University of Nice Sophia Antipolis, Franța, o mobilitate de formare în cadrul 

programului de mobilități Erasmus în cadrul Università degli Studi di Cagliari, Sardinia precum și o 

mobilitate de predare,  în cadrul programului de mobilități Erasmus, la Universitatea din Nevsehir, Turcia.  

 Având în vedere realitatea că activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară stă la baza 

procesului de învăţământ superior, reprezentând o prioritate strategică, și convinsă fiind că o carieră 

academică nu presupune doar activitate didactică, am căutat să mă implic în activități științifice care să se 

circumscrie dezideratelor instituției în care activez de 25 de ani, de creare a unui mediu de cercetare 

competitiv pe plan național și internațional care să transforme Universitatea de Vest din Timișoara într-un  
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pol de excelență centrat pe generarea de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare și 

creație artistică, cu impact direct asupra calității activității didactice și serviciilor către mediul economico-

social. 

Valorificarea cercetării şi creației universitare s-a realizat, pe de o parte,  prin publicarea în reviste 

internaţionale indexate ISI, proceedings-uri ISI, reviste internaţionale indexate BDI și B+ , reviste naţionale 

recunoscute CNCS,  volumele conferinţelor indexate BDI,  cărţi sau capitole publicate în edituri naţionale 

recunoscute CNCS iar, pe de altă parte, în participarea la conferinţe şi simpozioane, interne sau 

internaţionale.  

În concret, capacitatea de transfer a cunoştinţelor şi rezultatelor către mediul economic sau social 

sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice se concretizează în: 

 2 cărți de specialitate în calitate de unic autor și 4 cărți de specialitate în calitate de co-autor; 

 3 manuale didactice; 

 11 articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI 

cu factor de impact mai mare ca zero și încă un articol care prezintă contribuţii ştiinţifice 

originale, in extenso,  pentru care a fost obținut acceptul pentru a fi publicat într-o revistă cotată 

ISI cu factor de impact mai mare ca zero; 

 20 articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate în reviste indexate 

de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute; 

 membru în colectivele de redacție sau comitetele științifice al revistelor și manifestărilor 

științifice, organizator de manifestări științifice/Recenzor pentru reviste și manifestări științifice 

naționale și internaționale indexate ISI; 

 30 citări în cărți de specialitate și reviste BDI; 

 3 lucrări publicate  într-o revistă indexată de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale 

recunoscute, realizate împreună cu masteranzi sau foști masteranzi, în calitate de co-autori. 

O parte semnificativă a preocupărilor mele profesionale reflectă interesul pentru domeniul asigurării 

și evaluării calității în învățământul superior, fiind permanent preocupată de a mă perfecționa în direcția 

managementului și leadershipului academic. Apreciez că expertiza mea în acest domeniu se fundamentează 

pe: 

 cunoștințele și experiența acumulată în calitate de cadru didactic universitar, începând cu anul 

1994, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest 

din Timișoara; 

 experiența acumulată, începând cu anul 2011, în calitate de director de departament, 

coordonând până în luna octombrie 2019, inclusiv, activitatea Departamentului Finanțe și 

procesul didactic aferent programelor de studii universitare  la ciclurile de licență și masterat; 

 experiența dobândită în calitate de evaluator ARACIS, din anul 2014 până în prezent, perioadă 

în care am participat la evaluarea a peste 25 programe de studii; 

 experiența dobândită în calitate de Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației Naționale 

Cercetării Științifice, în perioada septembrie 2016 – decembrie 2016, cu portofoliu în 

asigurarea și evaluarea calității în învățământ. 

În perioada 1994 – 2018, în calitate de cadru didactic la Facultatea de Economie                                           

și de Administrare a Afacerilor, am participat la  cursuri de formare realizate de diferiţi furnizori de 

programe educaţionale acreditaţi, valorificând ulterior absolvirii acestora competenţele dobândite, 

aplicându-le la autoevaluarea programelor educaționale gestionate de Departamentul Finanțe, în cadrul 

căruia am deținut funcția administrativă de director de departament până la data de 1 noiembrie 2019.  
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Am absolvit cursul postuniversitar ”Asigurarea calității în învățământul superior”, modulul  

“Asigurarea calității: standarde, proceduri la nivel de programe de studii și instituții  ” dezvoltându-mi 

competențele profesionale în domeniul de interes vizat, privind evaluarea calităţii în instituțiile de 

învățământ superior, identificarea structurilor asociate calităţii, utilizarea mecanismelor asociate calităţii, în 

special la nivel de sistem şi la nivel extra-instituţional (asigurarea externă a calităţii), recunoașterea, 

implementarea şi utilizarea adecvată a instrumentelor de planificare strategică și, nu în ultimul rând, 

raportarea critică la diversele sisteme de ranking existente la nivel mondial.  

Începând cu anul 2011, în calitate de director de departament, în vederea dezvoltării calitative 

continue a activităţilor Departamentului Finanțe și ale Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor: 

 am coordonat și am participat la activitățile de optimizare a planurilor de învăţământ 

existente,  cu scopul oferirii unor programe educaționale din ce în ce mai solide, conectate cu 

cerințele angajatorilor și competitive pe plan internațional; 

 am coordonat și m-am implicat direct în procesul de internaționalizare a programelor de 

studii de licență și de masterat cu predare în limba engleză, gestionate de Departamentul 

Finanțe, prin participarea la negocieri cu universități din Europa, în vederea semnării unor 

acorduri de dublă diplomă; 

 am coordonat și am participat la activitățile specifice auditării interne a programelor de studii; 

 am participat la activitățile specifice evaluării interne, periodice, a programelor de studii şi a 

activităţii de cercetare ştiinţifică; 

 am coordonat și am participat la constituirea dosarelor și elaborarea rapoartelor de 

autoevaluare a programelor de studii universitare de licență/masterat, ce urmau a fi depuse la 

ARACIS în vederea obținerii acreditării,  evaluării periodice sau încadrării în domeniu a unui 

program de studii universitare de masterat, cu titlu exemplificativ amintind: programele de 

studii universitare de licență Finanțe și Bănci, Finance and Bankig (cu predare în limba 

engleză); programele de studii universitare de masterat International Corporate Finance, 

Fiscalitate și Consultanță Fiscală, Piețe Financiare, Bănci și Asigurări, Guvernanța 

Organizațională și Managementul Riscului; evaluarea periodică a domeniului de studii 

universitare de masterat Finanțe.  

 Urmare a dobândirii, în anul 2014, a calității de evaluator ARACIS, am participat la evaluarea a 

peste 25 programe de studii. Consider că evaluările la care am participat m-au îmbogățit profesional și am 

câștigat multă experiență, în urma recomandărilor pe care le-am primit de la colegii evaluatori cu care am 

făcut echipă.  

În această calitate, am participat la o serie de proiecte, evenimente și conferințe dedicate domeniului  

asigurării calității în învățământul superior, dintre care amintesc: 

    Sesiunea de formare a membrilor comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de 

universitate/facultate, ca evaluatori interni și a experţilor în evaluare şi acreditare din comisiile de 

asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional, ca evaluatori externi ai calității, 

organizată de ARACIS, în perioada 2 - 3 aprilie 2015, la Universitatea ”Politehnica”  din Timişoara. 

 Workshop-ul dedicat membrilor structurilor de conducere din universităţi, personalului implicat în 

dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate, personalului implicat în 

dezvoltarea programelor de studii universitare, personalului implicat în elaborarea politicilor în 

învățământul superior, organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la 

nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS”, în data de 04 noiembrie 2015, la 

București. 
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 Participarea, în perioada octombrie 2015 – mai 2016, la exercițiul de testare a platformei Sistem 

de eEducație pentru Evaluarea Calității în Învățământul Superior din România (SeECIS), destinată 

gestionării dosarelor de evaluare ale universităților.  

 A şaptea reuniune formală a Consiliului „Educaţie Academică - Mediu de Afaceri” (Business - 

Academia Council), eveniment organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, în parteneriat 

cu Camera de Comerț Americană în Romania (AmCham Romania), în 8 decembrie 2017 ,  la 

care au participat reprezentanţi ai ARACIS, rectorii unor prestigioase universități, câțiva delegaţi ai 

asociațiilor studențeşti din România, precum și directorii de resurse umane ai celor mai importante companii 

din România.  

Din anul 2018 dețin calitatea de membru în Comisia de Experți Permanenți (de specialitate) C7 – 

Științe Economice (II), cumulând și funcția de secretar al acestei comisii de specialitate  a  Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.  

În perioada septembrie 2016 – decembrie 2016, în calitate de Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Educației Naționale Cercetării Științifice,  cu portofoliu în asigurarea și evaluarea calității în învățământ,  

am inițiat și m-am implicat direct în realizarea următoarelor activități: 

 Analiza stadiului actual al evaluărilor instituționale și al evaluărilor de programe de studii universitare 

de licență; 

 Elaborarea unui proiect de act normativ care să reglementeze organizarea și funcționarea masterelor 

didactice. 

În calitatea deținută în cadrul MENCȘ, am participat la un eveniment internațional dedicat domeniului 

asigurării calității și la două training-uri, organizate în cadrul unor proiecte, astfel: 

 Dialogul membrilor Asociației Registrului European pentru Asigurarea Calității în Învățământul 

Superior (EQAR) și la Adunarea Generală EQAR - European Quality Assurance Register Members' 

Dialogue and Extraordinary General Assembly - evenimente organizate, în perioada 24 – 25 

noiembrie 2016, la Oslo.  

 Atelierul de lucru/formare regional Europa de Est (“IMPALA Training Workshop Eastern Europe”) 

Analiza impactului asigurării calității în instituțiile de învățământ superior: Teorie, practică și 

perspective de politici organizat de ARACIS în cadrul proiectului “Analiza impactului proceselor de  

asigurare externă a calităţii în instituții de învăţământ superior. Metodologie pluralistă şi aplicarea 

unei metode transdisciplinare formative de evaluare a impactului”(Acronim: IMPALA), în data de 

19 Septembrie 2016, la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). 

 Sesiunea de formare a studenților evaluatori ARACIS, organizată de Alianța Națională a 

Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în perioada 15-21 octombrie 2016, la București.  

          

Apreciez că prezentarea în mod documentat a realizărilor mele în cariera didactică, de cercetare, 

precum și cele în domeniul asigurării și evaluării calității în învățământul superior sunt de natură să 

probeze interesul continuu, originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale. 

 

Vă mulțumesc pentru timpul alocat lecturării motivației depunerii candidaturii mele.  

 Cu speranță că realizările mele în cariera didactică, de cercetare, precum și cele în domeniul 

asigurării și evaluării calității în învățământul superior sunt relevante, îmi doresc să îmi acordați încrederea 

pentru obținerea unui mandat de membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara. 

Cu deosebită considerație,  

Prof. univ. Dr. Nicoleta-Claudia MOLDOVAN   

            13.11.2019                                                             



 

 
DECLARAŢIE 

 

 

 

    Subsemnata MOLDOVAN NICOLETA-CLAUDIA, cetăţean român, 

născută la data de 07.05.1970, în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, 

domiciliată în Timişoara, str. Ioan Inocențiu Micu Klein, nr.28, ap.2, judeţul 

Timiş, posesoare a C.I., seria  TZ, nr. 147165, eliberată de  SPCLEP Timişoara, 

la  data  de 07.07.2014,CNP-2700507110649, 

 

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Noul Cod Penal cu privire la 

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

colaborator al securităţii.  

 

Dau prezenta declaraţie în vederea susţinerii candidaturii mele pentru un 

mandat de membru în Senatul Universității de Vest din Timişoara.  

 

 

 

 

 

 

Timişoara,                                                                         DECLARANT, 

             13.11.2019                                                                   Moldovan Nicoleta-Claudia 

          ______________________ 

 


