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Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume SIMINICĂ Marian Ilie 

Loc de muncă actual Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Adresă loc de muncă Str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, Dolj, Romania 

Telefon(oane)  0251.411.317 Mobil: 0744539789 

Fax(uri)  0251.411.317 

E-mail(uri) msiminica@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)  română 
  

Data si locul naşterii  13 august 1972, Cernăteşti - DOLJ 
  

Sex  M 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar  
(Conducător de doctorat / Atestat de Abilitare în domeniul ”Contabilitate”, din anul 2017) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii de Analiză economico-financiară la studiile de licenţă 
Cursuri şi seminarii de Diagnosticul financiar al firmei la studiile de master 
Îndrumare doctoranzi în domeniul Contabilitate – Analiză economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2017 – 2018 

Funcţia sau postul ocupat Director de Cabinet / Consilier Secretar de Stat, Ministerul Cercetării și Inovării 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Cercetării și Inovării, str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Managementul cercetării științifice 
  

Perioada 2012 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Decan FEAA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management universitar 
  

Perioada 2008 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității procesului de învățământ 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Perioada 2005 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii de Analiză economico-financiară la ciclul de licenţă 
Cursuri şi seminarii de Diagnosticul financiar al firmei la ciclul de master 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2001 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii de Analiză economico-financiară la ciclul de licenţă 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 1998 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii de Analiză economico-financiară la ciclul de licenţă 
Seminarii de Statistică la ciclul licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 1995 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii de Analiză economico-financiară la ciclul de licenţă 
Seminarii de Statistică la ciclul licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Doctorat 

  

Perioada 1995 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane, Simulări decizionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Masterat în Managementul resurselor umane 

  

Perioada 1990 – 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză economico-financiară, Statistică, Finanţele întreprinderii, Contabilitate, Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii superioare 

  

Perioada 1997 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Jurist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dreptul afacerilor, Drept financiar-bancar, Drept civil, Drept Penal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept Nicolae Titulescu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii superioare 

  

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 

Franceza   x  x  x  x  x 

Engleza   x  x  x  x  x 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - o bună capacitate de comunicare, lucru în echipă; 
  

Competenţe şi aptitudini 
manageriale 

- Director de Cabinet / Consilier Secretar de Stat la Ministerul Cercetării și Inovării, iulie 2017 – 
decembrie 2018; 

- Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, in 
perioada 2012-2016; 

- Conducător de doctorat, abilitat în domeniul Contabilitate, la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova; 

- Membru al Comisiei de specialitate ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, CNATDCU, 
din iunie 2017; 

- Membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS – Științe Economice II (C7) din anul 2018; 
- Membru al Comitetului Director al Studioului Teritorial Radio Craiova, domeniul Administrativ, 

Economic și Financiar, Comercial, 2012 – 2016; 
- Prodecan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, 2008 – 

2012 
- Vicepreședinte al Comitetului Director al AFER, 2012 - 2016; 
- Vicepreședinte al SRAEF, din anul 2014; 
- Secretar General al ANEVAR Romania, 2016 - 2017; 
- Preşedinte al Centrului Teritorial ANEVAR Dolj, în perioada 2008-2010; 
- Vicepresedinte al Filialei Sud-Vest Oltenia ANEVAR, 2016-2017; 
- Presedinte al Filialei Sud-Vest Oltenia ANEVAR, 2018-2019; 
- Bun organizator, membru în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat,  a disertaţiilor şi  a 

lucrărilor de licenţă; 
- Recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science: Amfiteatru Economic; Sustainability; 

Technological and Economic Development of Economy; International Journal of Environmental 
Research and Public Health; 

- Membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale 
/ conferințe științifice naționale sau internaționale; 

- Membru al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (din anul 2008) și al 
Senatului Universității din Craiova (din anul 2012). 
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Competenţe şi aptitudini ştiinţifice Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în: 
- publicarea a peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate 

Web of Science cu AIS nenul; 
- participarea la peste 30 conferinţe naţionale şi internaţionale; 
- publicarea ca unic autor sau în colaborare a 7 cărţi și 4 manuale universitare; 
- participarea la 15 contracte de cercetare ştiinţifică, dintre care la 3 ca director de proiect.   

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator al pachetelor de programe Office (Word, Excel, Power-Point),  
Utilizator al programului de prelucrare a datelor SPSS şi a numeroase software de analiză financiară 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Consultant pe probleme de Analiză financiară, elaborări Planuri de Afaceri şi Studii de 
Fezabilitate, Analiză Cost-Beneficiu 

- Trainer pentru cursul de Analiză financiară la CECCAR 
  

Domenii de cercetare ştiinţifică Cercetări socio-economice: 
- performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; 
- analize economico-financiare sectoriale; 
- modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.   

  

Alte competențe - Evaluator ARACIS, din anul 2011. 
- Expert evaluator ANEVAR; 
- Expert contabil, înscris la CECCAR; 
- Consultant fiscal, membru al CCFR; 
- Membru al Societăţii Române de Analiză Economico-Financiară; 
- Membru al Societății Academice de Management din România; 
- Expert evaluator a propunerilor de proiecte din PN II, Programul IDEI, Proiecte de cercetare 

exploratorie, Competiţia 2008; 
 

Premii și distincții - ”Profesor emerit” acordat de AFER în anul 2013 
- ”Diplomă de excelență” acordată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, 2009; 
- ”Diplomă de excelenţă” acordată de AFER pentru sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti, 2009; 
- Distincţia „Cea mai bună carte a anului 2009” din domeniul „Analiză economică” pentru lucrarea 

„Diagnosticul financiar al firmei”, Editura Universitaria, 2008. 
  

 


