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Informaţii personale 
 

 

Nume  și prenume SÎRGHI NICOLETA 

Telefon    

E-mail)  

Naţionalitate   

Locul de muncă actual   
 
 

Poziția actuală 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR  
DEPARTAMENTUL ECONOMIE ȘI MODELARE ECONOMICĂ 

   Prodecan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

Principalele domenii de 
interes academic 

  Microeconomie, Macroeconomie, Microeconomie aprofundată,  
Teoria jocurilor,  Structuri de piață și prețuri,   
Piața Unică, Politica de Concurenţă UE.  

 

    EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  universitar/ Conducător de doctorat în domeniul Economie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Preda cursuri si seminarii în cadrul Departamentului Economie si Modelare Economica, 
Facultatea de Economie şi Administarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timisoara,  
la : ciclul I (licenta) : Microeconomie, Macroeconomie, Microeconomie Aprofundată, 
Structuri de piaţă şi Preţuri ;ciclul II (master) : Domeniul Economie: Microeconomie 
europeană, Piata Unica.Politica de concurenta în UE,  Diplomaţie Comunitară. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timisoara,Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, Timisoara, Romania 

Perioada 2004-2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Preda cursuri si seminarii în cadrul Departamentului Economie si Modelare Economica, 
Facultatea de Economie şi Administarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timisoara,  
la :- ciclul I (licenta) : Microeconomie, Macroeconomie, Microeconomie Aprofundată, 
Structuri de piaţă şi Preţuri; ciclul II (master) : Domeniul Economie: Microeconomie 
europeană, Piata Unica.Politica de concurenta în UE,  Diplomaţie Comunitară. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timisoara,Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, Timisoara, Romania 

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Preda cursuri si seminarii în cadrul Catedrei de Economie, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea de Vest din Timisoara,  la : ciclul I (licenta) : Microeconomie, 
Macroeconomie, Microeconomie Aprofundată, Concurenţă şi Preţuri; ciclul II (master) : 
Domeniul Economie: Microeconomie europeană, Microeconomie europeană; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timisoara,Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, Timisoara, Romania 

Perioada 1998-2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Preda  seminarii în cadrul Catedrei de Economie, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Universitatea de Vest din Timisoara,  la ciclul I (licenta) : Microeconomie, 
Macroeconomie, Microeconomie Aprofundată,  Economie regionala, Economie 
comparata. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timisoara,Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, Timisoara, Romania 
 
 
 



 
 
    

   

 

Perioada 1996 -1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Preda  seminarii în cadrul Catedrei de Economie, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Universitatea de Vest din Timisoara,  la ciclul I (licenta): Economie Politică, 
Microeconomie Aprofundată,  Economie regionala. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timisoara,Bulevardul Vasile Parvan, nr.4, Timisoara, Romania 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de Abilitare în Economie  

Domeniul Economie/Teza de abilitare cu titlul:„ Piaţa de oligopol şi teoria jocurilor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    Ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării științifice privind acordarea 
Atestatului de Abilitare  nr. 4040/ 07.06.2016  în domeniul ECONOMIE, titlul tezei de 
abilitare: „Piața de oligopol și teoria jocurilor”, susținută public în 18.03.2016 la 
Universitatea de Vest din Timişoara.       

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută  Postoctorat în Economie /Certificat de absolvire  

Domeniul Economie / Lucrarea de disertație postdoctorală cu titlul: „Teoriile firmei şi 
întrprinzătorul:perspective şi reevalări” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia Română din Bucureşti (contract de cercetare postdoctorală cu Academia 
Română nr: 242/03.03.2011), în urma câștigării prin competiție a unui grant de cercetare 
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. 

Perioada 1997-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Economie/Diplomă de Doctor 

Domeniul Economie / Teza de doctorat cu titlul: ,,Teoria jocurilor în mecanismul preţurilor,, 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Vest din Timisoara 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută  Studii Aprofundate de tip master  

Specializarea: Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Vest din Timisoara  

Perioada 1990 -1995 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Economie 

Specializarea:   Management în Industrie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Vest din Timisoara  
 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 2012-prezent: Prodecan al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

(FEAA) , Universitatea de Vest din  Timisoara 

 2008-2018-Responsabil al programului de  master Studii Europene si Economia 

Integrării, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de 

Administrare a Afacerilor. 

 2017- prezent: membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, 

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), Ministerul Cercetării și Inovării 

 2010-2013: Coordonator (la nivelul Universitǎţii de Vest din Timişoara) al proiectului   

de practică pentru studenți, POSDRU/90/2.1/S/63442 ,„ACCES REAL LA PIAŢA 

MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ,, 

  2009-2012: Director al Departamentului pentru formare din cadrul Platformei 

Nicholas Georgescu-Roegen (D.N.G.R.) din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara. 

 



 
 
    

   

 

Membru în asociaţii profesionale şi 
de cercetare internaţionale/ 

naţionale: 

 2015-  prezent: membru în Association Internationale des Economistes de Langue 

Française  (AIELF)  

 2012- prezent: membru în Regional Science Association International (RSAI) 

 2006-  prezent: membru în Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV) 

 2004-prezent: membru în Asociaţia Generală a Economiştilor din România, 

(AGER)  

 2010-prezent: membru în Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (ARSR)  

 2012 – prezent:  membru asociat al East-European Center for Research in 

Economics and Business (ECREB), din cadrul  Facultăţii de Economie şi de 

Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara 

Alte competenţe şi aptitudini  2016- prezent:Director adjunct al Departamentului ,,Comunicare și etică 

universitară,,  din cadrul  Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România 

(AFER)  

 2011 – formator, COD COR 241205, curs de perfecționare în formarea 

profesională a adulților realizat în  cadrul proiectului POSDRU 

63908,,Perfecționarea cadrelor didactice care predau discipline economice, 

certificat de absolvire de Ministerul  Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, CNFPA. 

 2010 - manager de Proiect, COD COR 241919, curs formare manager de proiect, 

certificat de  absolvire eliberat de Ministerul    Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, CNFPA 

 2009-2011: expert RNCIS în descrierea calificarii programului de studii de licență:  

Economie Generală şi Eomunicare Economică; POSDRU nr. 2/1.2/S/2- 

„Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din 

România” – DOCIS (2009-2011) -Fondul Social European şi Guvernul României, 

Programul Operaţional Sectorial: Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 

 2006 - auditor intern pentru sisteme de managementul calităţii conform ISO9001: 

2000; ISO190111:2002, certificat TUV Rheinland Akademia.   

Activitatea de cercetare  ştiinţifică:    
 

18 cărţi din care 3 cărți în calitate de unic autor şi 15 cărți în calitate de coautor;  6 

articole ISI publicate în reviste ştiinţifice indexate Thompson Reuters cu scor relativ 

de influenţă şi cu factor de impact mai mare ca 0; peste 50  articole şi studii 

publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaționale 

desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN);22 articole care prezintă 

contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puţin 

două din bazele de date internaţionale (BDI) de prestigiu;23 de citări în articole din 

reviste ISI/BDI din țară și străinătate. Membru în echipa de proiect: COST(H2020): 

Payments for Ecosystem Services (Forests for water) – COST CA15206. acronim 

PESFOR-W, coordonat de Universitatea Alexandul Ioan Cuza din Iași; 

Erasmus+,,TeachSUS – Teaching and educating for Sustainability ,, training of 

students in Romania, Sustainable Excellence Centre created in Romania. 

  

 

Timișoara,  
11.11.2019 

 

Prof.univ. dr. SÎRGHI Nicoleta 

       
                                                                                                         

                                             



 
 
    

   

 

 

 

 

 

SCRISOARE DE MOTIVARE 

pentru candidatura de membru în Consiliul Facultăţii (FEAA) 

 

 

Candidat: Prof. univ. dr. SÎRGHI NICOLETA 

Departamentul Economie și Modelare Economică 

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor 

Universitatea de Vest din Timisoara 

 

  

 Subsemnata SÎRGHI NICOLETA, profesor universitar doctor la Facultatea de Economie şi 

de Administrare a Afacerilor, Departamentul  Economie și Modelare Economică, din cadrul 

Universității de Vest vă adresez această scrisoare pentru a-mi exprima intenţia de a obține un mandat 

de membru al Consiliului Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA).  

Având în vedere experiența acumulată pe parcursul a 23 de ani de activitate didactică și de 

cercetare științifică, stagiile de perfecționare urmate în străinătate, consider că am acumulat un set 

de cunoștințe și mi-am conturat o viziune strategică solidă privind procesele și mecanismele care 

stau la baza trasformărilor inovative pentru ca Facultatea de Economie și de Administrare a 

Afacerilor să devină un pol de excelenţă în cercetarea științifică și în cea activitatea academică.    

 M-am implicat şi doresc să mă implic în continuarea acţiunilor iniţiate la nivelul Facultăţii 

de Economie și de Administrare a Afacerilor pentru creşterea calităţii actului didactic și a 

activitpții de cercetare știintifică. Având în vedere contextul actual al sistemului educaţional 

universitar din ţara noastră, dar şi poziţia concretă a Facultăţii de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, consider că sunt necesare decizii ale 

Consiliului Facultăţii care să conducă la o adaptare rapidă la schimbările sistemice şi la o 

dezvoltare armonioasă a acesteia.  

În calitate de membru în Consiliul Facultatii doresc să susţin:transparenţa decizională şi 

respectarea normelor de asigurare a calitătii, eticii si a bunei conduite universitare; elaborarea și 

adoptarea unor strategii pe domeniile de interes ale FEAA şi ale UVT; compatibilizarea planurilor 

de învăţământ cu cerinţele de pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea ofertei educationale prin includerea 

de discipline relevante necesare dezvoltarii de competente exercitarii profesiei de economist; în 

domeniul managementului resurselor umane, susţin angajările pe posturi didactice pe criterii 

profesionale şi etice. 



 
 
    

   

 

Pentru această poziţie mă recomandă profilul meu profesional şi moral. Sunt o persoană 

dinamică, responsabilă, determinată, cu spirit de echipă, deschisă dialogului, racordată la circuitul 

educațional și de cercetare internațional.  Consider că pot contribui la dezvoltarea viitoare a Facultăţii 

de Economie şi de Administrare a Afacerilor, având în vedere: experienţa mea administrativă şi 

organizatorică ca Prodecan FEAA; experienţa mea didactică, în cei peste 23 ani de activitate primind 

aprecieri bune şi foarte bune, atât la evaluările studenţeşti, cât şi la evaluările colegiale; experienţa 

mea în cercetarea ştiinţifică, având numeroase articole publicate şi prezentate la conferinţe 

internaţionale din ţară şi din străinătate, precum şi participări în echipele de cercetare. 

Cu toată convingerea, responsabilitatea și motivația voi contribui semnificativ în interesul 

Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor și voi reprezenta nevoile și interesele 

colegilor mei. Consider că experiența și rezultatele obținute până în prezent, reprezintă argumente 

solide în favoarea susținerii candidaturii mele pentru un mandat de membru al Consiliului 

Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor.  

 

 

Timișoara,        Prof.univ.dr. Sîrghi Nicoleta  

11.11.2019 

 



 
 
    

   

 

 
 
 
 
 
 

Declarație pe proprie răspundere 
 

 

 

Subsemnata prof.univ.dr. SÎRGHI Nicoleta, candidat pentru un mandat de 

membru în Consiliul FEAA, din cadrul Facultății de Economie și Administrare a 

Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, prin prezenta, declar pe proprie 

răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al Securității. 

 
Timișoara                                              prof.univ.dr. SÎRGHI Nicoleta 
11.11.2019 

 
 


