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INFORMAŢII PERSONALE  
 
 
PETRIA  NICOLAE 

 

   Str. Pietii nr 1, Selimbar, Jud Sibiu  

0269 560337     0726744209      

 nic_petria@yahoo.co.uk  

 

 

Sexul M| Data naşterii 02.11.1954| Naţionalitatea Romana 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

         
 
 

  De la 1.01.2022- 31.12.2022 
   
  Consilier 

Angajator : Transilvania Investments Alliance, Brasov, str. Nicolae Iorga, 2, 
office@transilvaniainvestments.ro 

 
Principale resposabilitati: Furnizarea de consultanta de specialitate directorului general, in 
materie de strategii de dezvoltare, planuri de business, marketing, strategii si planificare 
financiara, programe de restructurare, management strategic , controling, management de risc, 
audit si conformitate. Furnizare consultanta filialelor Transilvania Investments cu sediul in Sibiu. 
Sector: piata de capital, fonduri de investitii alternative 

 
 

De la 1.04.2010 – 1.10.2021 
 
    Conferentiar univ.dr. 

Angajator: Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, Fac. Stiinte Economice,Calea 
Dumbravii,nr.17,550324,Sibiu, economice.ulbsibiu.ro 

 
Principale responsabilitati: Sustinerea de cursuri si seminarii la studii de licenta si masterat. 
Evaluarea studentilor si masteranzilor la disciplinele; Moneda credit, Gestiune bancara, 
Managementul riscurilor bancare, Managementul creditarii, Produse si servicii  bancare, Strategii 
si politici bancare, Reglementare si supraveghere bancara, Audit bancar. Cercetare in domeniul 
economic si financiar. 

Sector: educatie 

 

    De la 1.05.2012  pana la 30.04 2016 

  Prodecan 

Angajator: Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, Fac. Stiinte Economice, Calea 
Dumbravii,nr.17,550324,Sibiu,  economice.ulbsibiu.ro 
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Coordonarea relatiei cu mediul de afaceri si a cercetarii stiintifice la nivelul 
facultatii. Coordonarea activitatii de practica si intership a studentilor, 
organizarea conferintelor stiintifice internationale. 

Membru al Consiliului Consultativ al Universitatii 

 

Sector: educatie 

De la 27.03.2020 – 20.04.2021 

Administrator, Vicepresedinte al Consiliului de Suprveghere, Pesedinte al  Comitetului de 
audit 

Angajator: SIF Transilvania SA, Brasov Str. N. Iorga, nr 2, www.siftransilvania.ro/ 
Principale responsabilitati: Asigurarea organizarii funtionarii CS-ului,a  supravegherii activitatii 
Directoratului , a Comitetului de Nominalizare si Remunerare, Comitetului de Audit, a Comitetului 
de Risc, Elaborarea si avizarea strategiei societatii, aprobarea politicilor societatii. Membru al 
Comitetului de de remunerarare , din martie 2020, Presedinte al Comitetului de audit , membru al 
Comitetului de risc. 

Sector: piata de capital. 

 

 

  De la 1.05.2017 – 27.03.2020 

Administrator, membru in Consiliul de Suprveghere  

Angajator: SIF Transilvania SA, Brasov Str. N. Iorga, nr 2, www.siftransilvania.ro/ 
Principale responsabilitati: Asigurarea organizarii funtionarii CS-ului,a  supravegherii activitatii 
Directoratului , a Comitetului de Nominalizare si Remunerare, Comitetului de Audit, a Comitetului 
de Risc, Elaborarea si avizarea strategiei societatii, aprobarea politicilor societatii. Membru al 
Comitetului de audit si al Comitetului de de remunerarare , din martie 2020, Presedinte al 
Comitetului de audit , membru al Comitetului de risc 

Sector: piata de capital. 

 

De la 3.10.2020 –29.12.2021 

Administrator, Vicepresedinte, Consiliu de Administratie, Presedinte Comitet de audit, 
membru Comitet  Nominalizare si remunerare 

Angajator: Turism Felix S.A. Băile Felix 417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 
Principale responsabilitati:  stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale 
societăţii;stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi 
aprobarea planificării financiare; numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei 
lor; supravegherea activităţii directorilor; pregătirea raportului anual, organizarea adunării 
generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; coordonarea activitatii 
Comitetului de audit, elaborarea, aprobarea si punerea in practica a politicilor de 
nominalizare si remunerare. 

 

Sector: Turism 

 

De la 5.10.2020 –decembrie 2021 

Administrator, Presedinte, Consiliu de Administratie, Presedinte Comitet de audit, 

Angajator: Casa Alba Independenta SA 
 
Principale responsabilitati: stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale 
societăţii;stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi 
aprobarea planificării financiare; numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei 
lor; supravegherea activităţii directorilor; pregătirea raportului anual, organizarea adunării 
generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; coordonarea activitatii 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 10  

Comitetului de audit, elaborarea, aprobarea si punerea in practica a politicilor de 
nominalizare si remunerare. 
 

Sector: Imobiliare 

 

De la 5.10.2020 –prezent 

Administrator,Presedinte, Consiliu de Supraveghere, Presedinte Comitet de audit, 

Angajator: Transilvania Leasing si Credit IFN SA, B-dul Eroilor nr.35 A mezanin, Brasov 
Principale responsabilitati:  Organizarea si coordonarea activitatii Consiliului de Supraveghere 
si a Comitetului de audit, Numirea  si revocarea membrilor Directotatului, numirea si revocarea 
Presedintelui Directoratului, Supravegherea activitatii Directoratului si a activitatii Societatii, 
aprobarea sistemului contabil si politicilor contabile, analizarea si aprobarea rapoartelor de 
activitate ale Direcoratului, avizarea situatiilor financiare anuale, alegerea auditorului intern si 
supravegherea activitatii acestuia. 
 

Sector: Financiar 

 

    

De la 1.05.2012 pana la 30.05.2015 

Presedinte Consiliu de Supraveghere 

Angajator: Banca Comerciala Carpatica Sibiu, Str.Autogarii, nr.1, Sibiu, 
www.carpatica.ro 

  

Principale responsabilitati: Asigurarea organizarii funtionarii CS-ului,a  supravegherii 
activitatii Directoratului , a Comitetului de Nominalizare si Remunerare, Comitetului de 
Audit, a Comitetului de Risc, Comitetului de Srategii si politici. Elaborarea si avizarea 
strategiei bancii,elaborarea si aprobarea politicilor bancii. Conducerea si coordonarea 
activitatii Consiliului de Supraveghere.Restructurarea activitatii bancii,pregatirea bancii 
pentru fuziune. 

Sector: bancar, colectiv 1000 angajati 

 

De la 1.05.2010 pana la 29.04 2012 

 

Membru al Consiliulul de Supraveghere 

 

Angajator: Banca Comerciala Carpatica Sibiu, Str.Autogarii, nr.1, Sibiu, 
www.carpatica.ro 

Principale responsabilitati:   Supravegherea activitatii directoratului, Presedinte al 
comitetului de Nominalizare si remunerare, membru al comitetelor de risc si audit. 

Sector: bancar, colectiv 1500 angajati 

 

De la – 1.05.2004 la 30.04 2010 

Branch Manager,  

Angajator: Banca  Tiriac, HVB-Tiriac, Unicredit- Tiriac, Sucursala Sibiu, Calea Dumbravii 
nr: 24, Sibiu 

Principale responsabilitati: Coordonarea si organizarea activitatii Sucursalei Sibiu, 
coordonarea activitatii unui numar de 27 angajati, promovarea imaginii Bancii, asigurarea 
atingerii tintelor de buget si profitabilitate ale sucursalei, reprezentarea si angajarea Bancii 
in relatiile cu clientii si tertii, in limita mandatului dat de conducerea Bancii 

Sector: bancar 

http://www.carpatica.ro/
http://www.carpatica.ro/
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 De la  26.08.2003 la 25.072006, al, 

MEMBRU Consiliu administratie 

Angajator : SC IMocredit SA Cluj Napoca  

Principale responsabilitati : :  stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare 
ale societăţii;stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi 
aprobarea planificării financiare; numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei 
lor; supravegherea activităţii directorilor; pregătirea raportului anual, organizarea adunării 
generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; coordonarea activitatii 
Comitetului de audit, elaborarea, aprobarea si punerea in practica a politicilor de 
nominalizare si remunerare. 

Sector :financiar 

 

 

De la 10 octombrie 2001 la 30 aprilie 2004 

Director Marketing 

Angajator : Grup Boromir, Moara Cibin SA Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 70, Sibiu 

Principale responsabilitati : Coordonarea si organizarea directiei de marketing la nivelul 
grupului Boromir Ind, elaborarea si aplicarea strategiilor si politicilor de marketing, 
construirea brandului de firma si de produs, coordonarea activitatii de reclama si publicitate. 
Organizarea si coordonarea activitatii unui numar de 50 angajati. 

Sector :morarit panificatie 

 

De la 15 martie 1999 la 10 octombrie 2001 

 

Presedinte, CEO, Presedinte Consiliu de Administratie 

Angajator : Banca Comerciala Carpatica Sibiu, Str.Autogarii, nr.1, Sibiu,  
www.carpatica.ro 

Principalele responsabilitati : Conducerea si organizarea intregii activitati curente a 
Bancii, Conducerea si organizarea Adunarii Generale a Actionarilor, Consiliului de 
Administratie, Comitetului de Directie si a comitetelor de lucru ale Bancii. Reprezentarea 
bancii in relatiile cu actionarii, salariatii, BNR, CNVM, tertii. Colectiv de 300 angajati 

Sector : bancar 

 

De la 1 decembrie 1990 la  14 martie 1999 

Director adjunct Sucursala 

Angajator : Banca Nationala a Romaniei, sucursala Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 16 

Principale responsabilitati : Coordonarea activitatii Serviciilor Analiza bancara , Inspectie 
si supraveghere bancara, Tezaur si casierie, inlocuirea Directorului,  Aprobarea si 
valorificarea rapoartelor de inspectie bancara,Asigurarea lichiditatii pentru unitatile bancilor 
comerciale din judetul Sibiu, coordonarea a 90 salariati. 

Sector : bancar 

 

De la 1 octombrie 1990 la 30 noiembrie 1990 

Sef Serviciu Creditarea Industriei Grele 

Angajator: Banca Nationala a Romaniei, sucursala Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 16 

Principale responsabilitati: Coordonarea cloectivului de 9 inspectori bancari cu atributii de 
creditare a intreprinderilor din industria grea, avizarea si aprobarea documentatiilor de 
credite, angajarea si urmarirea creditelor aprobate. 

http://www.carpatica.ro/
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Sector: Bancar 

 

De la 10 octombrie 1988 la 1 octombrie 1990 

Inspector Principal 

Angajator: Banca Nationala a Romaniei, sucursala Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 16 

 

Principale responsabilitati:  Analiza si supravegherea situatiei economico-financiare a 6 
intreprinderi din industria grea in vederea acordarii de credite, eliberarii salariilor, efectuarii 
platilor. Urmarirea realizarii veniturilor statului prin controlul activitatii financiare a celor sase 
intreprinderi. Intocmirea de rapoarte privind incasarea veniturilor statului, eliberarea fondului 
de salarii in concordanta cu realizarea indicatorilor economico financiari etc. 

 

Sector: Bancar 

 

De la 1 mai 1987 la 10 octombrie 1988 

Sef Serviciu 

Angajator : Intreprinderea de Piese Auto Sibiu, str.  Henri Coanda nr.8 Sibiu 

Principale responsabilitati : Coordonarea si organizarea unui colectiv de 19 angajati  pe 
linia contractarii, lansarii in fabricatie si desfacerii intregii game de produse executate in 
intreprindere. Intocmirea balantelor materiale la nivel de economie nationala pentru 
produsele arcuri late si spirale, piese auto si piese schimb auto, emiterea de repartitii si 
concilierea neintelegerilor contractuale cu toate centralele economice de la nivelul 
economiei nationale. 

Sector : industrie, colectiv de 7000 salariati 

 

De la 10 octombrie 1977 la 1 mai 1987 

Economist 

Angajator : Intreprinderea de Piese Auto Sibiu, str.  Henri Coanda nr.8 Sibiu 

Principale responsabilitati : Intocmirea de contracte economice, lansarea in productie a 
produselor, urmarirea realizarii contractelor, elaborarea de balante materiale, emiterea de 
repartitii. 

Sector :industrie 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

Perioada:  martie 2011- ianuarie 2013 

Titlul/Licentierea : Postdoctorat in economie, Diploma nr. 114/27 februarie 2013 

Tematica licentierii: Logica si metodologia cercetarii stiintifice, nelinearitatea procesului 
economic, politici de ajustare macroeconomica, testarea ipotezelor economice,model si realitate 
economica, conturile nationale, modele de rationalitate economica,restructurarea sistemului 
financiar bancar sub impactul crizei financiare si economice declansate in august 2007. 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Academia Romana, Bucuresti 

 

De la 1 octombrie 1999 – pana la 17 aprilie 2004 
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Titlul/Licentierea: Doctor in economie / Diploma seria C nr. 0009020/2004 

Tematica licentierii: econmie, economie monetara si financiara, pietele financiare, piata bancara, 
piata de capital, piata asigurarilor, piata pensiilor, economia crizelor 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu 

 

De la 15 sepembrie 1973 la 15 iunie 1977 

Titlul/Licentierea: Economist, Diploma,nr.254106/1977 

Tematica licentierii: economia industriei, constructiilor si transporturilor, marketing, finante , 
contabilitate 

Denumirea institutiei care a acordat titlul: Universitatea din Timisoara Fac Stiinte Economice 

Perioada: 2020, noiembrie, on line. 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii:  "Contabilitate C9: Instrumentele financiare – alternative utile pentru 
managementul riscurilor". 

 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  CECCAR Bucuresti, 

 

Perioada: 2020, Octombrie, on line. 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: Fiscalitate C7: Reglementari recente de natura fiscala adoptate pentru 
sprijinirea mediului de afaceri ca răspuns la situația actuala 

 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  CECCAR Bucuresti, 

 

 

Perioada: 2020, Octombrie, on line. 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: “AML/KYC, Sanctions și FATCA&CRS pentru organele superioare de conducere,  

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  AS Financial Markets 

 

Perioada: 2020, Octombrie, on line. 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: “MIFID II pentru organele superioare de conducere” 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : AS Financial Markets 

 

Perioada: 2020, Octombrie, on line. 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: “Guvernanța corporativă pentru funcții de conducere”. 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :   : AS Financial Markets 

 

Perioada: 2019, iulie, Singapore 

Titlul/Licentierea: Diploma 

Tematica licentierii: Strategic  Leadership and Innovative Problem Solving, Principiile 
managementului strategic, Planificare,organizare,monitorizare, Piramida leadership, stakholderi, 
guvernanta corporatista 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :   SIM PROFESSONAL DEVELOPMENT, 
SINGAPORE 
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Perioada: 2013, octombrie, New York 

Titlul/Licentierea: Diploma 

Tematica licentierii: Strategic management, Leadership and Corporate Governance, A new way of 
thinking and behaving, the future back approach 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : Manhatan Institute of Management, New  York 

 

 Perioada: 2013, mai, Istambul 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: Inovative for growth, Capital Markets and the Changing Regulatory 

Principalele inovatii financiare pe pietele financiare si de capital, noile reglementari 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : BERD 

 

Perioada: 2012, septembrie, Palma de Malorca 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: Posibile solutii de restructurare si reformare a Sistemului Monetar 
International(SMI) 

Evaluarea functionarii SMI, Disfunctionalitati in cadrul SMI,Posibile solutii de restructurare si reformare a 
SMI, Probabilitatea aparitiei unei monede internationale 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : University of Illes Balears, Palma de Mallorca , 
Spania 

 

Perioada: noiembrie 2012 

Titlul/Licentierea: Certificat de competenta 

Tematica licentierii:formare si perfectionare in utilizarea platformelor ID/IFR si a tehnologiilor TIC 
in planificarea organizarea si desfasurarea procesului educational 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu 

 

Perioada: martie 2012 

Titlul/Licentierea: Certificat de competenta 

Tematica licentierii: managementul calitatii in ID/FR 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu 

 

Perioada: februarie 2012 

Titlul/Licentierea: Certificat  

Tematica licentierii: Restrucurarea Sistemului Financiar International 

Reglementarea si supravegherea institutiilor financiare , regandirea sistemului monetar 
international, standardele de capital. Rezolutia institutiilor de credit 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : Universitatea Ruskin, Cambridge, UK 

 

Perioada: noiembrie, 2011 

Titlul/Licentierea: Certificat  

Tematica licentierii: Financial crisis, Cauzele crizei financiare, efectele si costurile 
acesteia.Solutii privind prevenirea si contracararea crizei. Managementul crizeelor. 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : Universitatea Ruskin, Cambridge, UK 

 

Perioada: 2009, aprilie, Bucuresti 

 

Titlul/Licentierea: Certificat  
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` Tematica licentierii: Comandante, Managerial Skills,Dezvoltarea abilitatilor si competentelor de 
manager si leader 

Denumirea institutiei care a acordat titlul : Unicredit Bank,  

 

Perioada: decembrie 2007 

Titlul/Licentierea: Certificat de competenta  

Tematica licentierii:Monitorizarea fortei de vanzare. Mijloace si instrumente pentru cresterea 
productivitatii in activitatea de vanzare 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Customer Focus, Bucuresti 

 

Perioada: august-noiembrie 2006 

Titlul/Licentierea: Diploma  

Tematica licentierii:limba engleza,vorbire ,scriere, comunicare 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  PRO LANGUAGE SRL SIBIU 

Perioada: MAI 2006 

Titlul/Licentierea: Certificat de competenta 

Tematica licentierii: managementul schimbarii, transformarea organizationala 

 Denumirea institutiei care a acordat titlul :  TMI Training &Consulting, Danemarca 

 

Perioada: martie- aprilie 1994 

Titlul/Licentierea: Certificat 

Tematica licentierii: Elemente ale economiei de piata, profilul intreprinzatorilor 
particulari,efectuarea studiilor de fezabilitate 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Fundatia Romano Germana,Centrul de Pregatire si 
Perfectionare Profesionala in Domeniul Electrotehnicii Sibiu 

 

Perioada:septembrie 1993 

Titlul/Licentierea: evaluator, Adeverinta 

Tematica licentierii: metode de evaluarea a societatilor comerciale 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Agentia Nationala Pentru Privatizare si 
Dezvoltare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Bucuresti 

 

Perioada:martie -mai 1980  

Titlul/Licentierea: Programator, Adeverinta 

Tematica licentierii:programarea calculatoarelor electronice, limbaje de programare, softuri 
moderne 

Denumirea institutiei care a acordat titlul :  Institutul Central Pentru Conducere si 
Informatica, centrul Sibiu 

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

Engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

Franceza   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   
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Rusa    A1/2  A1/2  A1/2                A1/2  A1/2  

 

 

Competenţe de comunicare 

 

 Competente de comunicare verbala, nonverbala - dobandite ca trainer, consultant, 
manager, profesor 

 Comunicare manageriala – dobandite in activitatea de manager din 1987 pana in 
prezent 

 Public speaker- dobandite in activitatea de lector si conferentiar universitar,speaker 
la conferinte si seminarii nationale si internationale,  

 

Competenţe organizaţionale/manageriale 

 Leadership – competente si aptitudini de leder/manager dobandite in activitatea de 
peste 33 ani de leader si manager in companii, din industrie, banking, invatamant 
unde am coordonat colective formate din 9-1700 oameni. 

 Management economic si financiar- compentente si abilitati dobandite in 
activitatea de management pe parcursul a peste 33 ani si ca uramre a perfectionarii 
continue prin cursuri si studii - compentente de organizare, planificare si 
monitorizare a activitatii economice si financiare, elaborarea de strategii si politici 
economice si financiare, planuri de marketing,planuri de afaceri, studii de 
fezabilitate,programe de investitii, bugete de venituri si cheltuieli, programe de 
redresare,managementul riscurilor economice si financiare, managementul 
resurselor umane si al performantelor organizationale. Fiind responsabil de 
proiectarea si realizarea bugetelor financiare in multe din organizatiile conduse am 
dobandit competente si abilitati deosebite in domeniu, completate si din activitatea 
desfasurata la catedra. 

Competenţe dobândite la locul de muncă 

 Foarte buna cunoastere a mediului economic si financiar, a mediului financiar bancar 
national si international, a pietelor financiare; 

 Experienta in proiecte/activitati financiare in context national si international, companii 
multinationale; 

 Competente in finantarea companiilor si populatiei, selecatrea si trainuirea personalului, 
managementul riscurilor financiare si bancare; 

 Competente in analizarea planurilor de afaceri,situatiilor financiare si a bugetelor 
companiilor; 

 Competente in supravegherea institutiilor financiar bancare; 

 Competente in activitatea de vanzare produse si servicii, industriale si financiar bancare 

 Abilitati si competente in coordonarea unor mari echipe umane; 

 Abilitati de leader; 

 Competente in managementul calitatii, expertizei contabile,evaluarii firmelor, organizarii 
si conducerii proceselor de insolventa; 

 

Competenţă digital 
, 

 bună stăpânire a unor programe de birou  Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint, 
Corel Draw 

Alte competenţe : Competenta  de negociere si gestiune a conflictelor, abilitati de mentorat, 
coaching si leadership, abilitati de mediere, competente in intocmirea de planuri de reorganizare si 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 10  

restructurare de firme, competente de evaluare a firmelor si in intocmirea de expertize contabile.. 
Expert contabil. Specialist in reorganizarea si lichidarea societatilor comerciale, Evaluator 

 

Permis de conducere       categoria B 

    

 

 

 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
ANEXE 

  
 

 

Publicaţii 

Conferinţe             

Citări 

Cursuri 

 

 

Afilieri functii de notorietate 
publica 

 

 

6 carti,45 articole in reviste de specialitate din tara si strainatate 

Participare la 48 de conferinte stiintifice in tara si strainatate 

365 de citari in reviste de specilitate straine si interne 

20 cursuri de perfectionare in cadrul bancilor Tiriac, HVB Tiriac, Unicredit 
Tiiriac si in cadrul Ascendis, TMI,Universitatea Ruskin Cambridge UK,  
University of Illes Balears, Palma de Mallorca , Spania 

2008-2009 Presedinte Rotary Club Sibiu 

2009 – 2012 Presedinte Fundatia Rotary Sibiu 

  

Data 1. 03 2023           


