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INFORMAŢII PERSONALE 
 
ŞTEFĂNESCU CRISTINA ALEXANDRINA 

 

 

 Str. M. Veliciu nr. 37, 400423, Cluj-Napoca, România 

 +40 264-418652    0740-137578 

 cristinapalfi@yahoo.com,  cristina.palfi@econ.ubbcluj.ro 
 
https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=303 

 
 

Sexul Feminin | Data naşterii 12.01.1980 | Naţionalitatea Română 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Universitatea “Babeş-Bolyai” 
Şcoala doctorală - Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
 
Susținere teză de abilitare 

2013 - prezent  
 

2009  - 2013 

Conferenţiar universitar  
 
Lector universitar  
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Departamentul de 
Contabilitate si Audit 

Str. Teodor Mihali,  Nr.  58-60, 400951, Cluj-Napoca, România 

Tel: +40.264- 418652/3/4/5; Fax: +40.264- 412570 

Website: http://econ.ubbcluj.ro/ 

→ responsabil al specializarii Contabilitate si Informatica de Gestiune – linia de studiu engleza 
 
→ discipline predate: 
 * nivel licenta:    Contabilitatea institutiilor de credit (romana / engleza),   

   Contabilitatea institutiilor publice (romana / engleza), 
 * nivel master:   Auditul institutiilor financiare si de credit  

 
→ activitati de cercetare stiintifica in domeniul contabilitatii, raportarilor finaanciare si nefinanciare, 
auditului si guvernantei corporative in sectorul public, privat şi financiar-bancar 

Tipul sau sectorul de activitate  Educaţie 

2003 -2009 Inspector bancar 
Banca Nationala a Romaniei Sucursala Cluj 

P-ta Unirii nr. 7, 400133, Cluj-Napoca, România 

→ supravegherea institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare prin inspectie « on-site » 
 
→ indrumarea unitatilor teritoriale ale institutiilor bancare in scopul aplicarii corecte a normelor si 
regulamentelor Bancii Nationale a Romaniei, precum si a celor interne 
 
→ efectuarea de analize si sinteze privind conjunctura economica si evolutia unor indicatori financiar-
bancari la nivelul Judetului Cluj si a judetelor arondate sucursalei 

Tipul sau sectorul de activitate   Financiar-bancar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

 

 

 

2021 (aprilie)  EON-XR Educator 
EON Reality 

▪ utilizarea platformei EON XR 

2010 (noiembrie) –  
2013 (februarie) 

Postdoctorat 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Cluj- Napoca - 
in parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucuresti 

 
Studii postdoctorale 

- proiectul POSDRU/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 
ştiinţelor economice din România” 
 
→ Titlul proiectului: „ Transparenţa şi diseminarea informaţiilor – elemente cheie în asigurarea u nui 
sistem eficient de guvernanţă corporativă în sfera financiar-bancară” 

2011 (mai) –  
2011 (august) 

Stagiu de mobilitate postdoctorala 
University of Reading, England School of Economics 

→ aprofundarea cunostintelor ce vizeaza problematica transparenţei şi diseminării informaţiilor - 
elemente cheie în asigurarea unei guvernanţe corporative eficiente in sectorul financiar-bancar 
 
→ dezvoltarea abilitatilor de cercetare stiintifica in urma interactiunii cu mediul academic prin 
participarea la: 
- seminariile stiintifice saptamanale organizate la School of Economics and Henley business 
School - International Capital Market Association (ICMA Center) din cadrul University of Reading 
- The Annual Doctoral Workshop 2011 al School of Economics, University of Reading (mai 
2011) 
- The 28th GdRE Annual International Symposium on Money, Banking and Finance, 
University of Reading (23-24 iunie 2011) 

2010 (octombrie) – 
 2011 (ianuarie) 

Curs de perfecţionare pentru ocupaţia „Formator”  
(Cod COR 241205) 
SC Learn & Vision SRL 

Discipline studiate: 
- Dezvoltarea personală şi profesională ca formator; 
- Proiectarea programelor şi activităţilor de formare; 
- Implementarea programelor şi realizarea activităţilor de formare; 
- Asigurarea calităţii formării şi evaluarea participanţilor; 
- Marketingul formării 

Competenţe profesionale dobândite: 
- Autoevaluare prin raportare la profilul de competenţe al formatorului, de învăţare pe tot 
 parcursul vieţii, de dezvoltare a competenţelor transversale; 
- Proiectarea şi gestionarea programelor de formare 
- Aplicare de metode şi tehnici speciale de formare; 
- Motivarea formabililor, facilitarea învăţării, sprjinirea transferului învăţării în mediul de muncă; 
- Evaluarea învăţării formabililor şi evaluarea calităţii programului de formare în ansamblu; 
- Asigurarea calităţii, optimizarea şi revizuirea unui program de formare; 
- Promovarea unui program de formare către beneficiari. 

2010 (octombrie)  Expert contabil 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) 

→ competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea 
societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile 
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2008 (septembrie) Certificat ECDL Complet  
(European Computer Driving Licence / Permis European de Conducere a Computerului) 

ECDL Romania SA 

→ competenţe de bază în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului 
întâlnite în activităţile curente, si anume: 
- concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor 
- utilizarea computerului şi organizarea fişierelor 
- editare de text 
- calcul tabelar 
- baze de date 
- prezentări 
- informaţie şi comunicare 

2003 (octombrie) –  
2008 (martie) 

Diplomă de doctor 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Cluj- Napoca 

Studii doctorale în domeniul fundamental de cercetare: Contabilitate 
 
→ Titlul tezei: “Managementul financiar-contabil al riscurilor in activitatea bancara”  
 (indrumator stiintific – prof.univ.dr. Matis Dumitru) 

2002 (octombrie) –  
2003 (iulie) 

Diploma de master 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Cluj- Napoca 

Specializarea: Standarde internationale financiar-contabile 
- Standarde internationale de contabilitate si audit 
- Consolidarea conturilor 
- Contabilitate de inflatie 
- Previziuni financiar-contabile 

2002 (iulie) Certificat - psihologie educaţională, pedagogie şi metodica predării 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca 

→ competente ce confera dreptul de a preda in invatamantul (pre)universitar si de a desfasura activitati de 
traning in diverse domenii de specializare, si anume: 
- Psihologie educationala 
- Pedagogie scolara 
- Metodica predarii 
- Practica pedagogica 

1998 (octombrie) –  
2002 (iulie) 

Diplomă de licenţă (titlul de economist) 
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca 

Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune 
- Discipline specifice profilului (Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate 
 manageriala, Contabilitate bancara, Contabilitate in sectorul public, Contabilitate in turism, 
 Contabilitate aprofundata etc.) 
- Management 
- Finante publice si Finantele firmei 
- Previziuni micro- si macro- economice 
- Matematica 
- Informatica 

1998 (august) Atestat analist programator 
Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca (Sectia Informatica) 

Abilitati de specialitate, profesionale si practice in domeniul informaticii 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

1994 (septembrie) –  
1998 (iulie) 

Diploma de Bacalaureat 
Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca (Sectia Informatica) 

- Sectia Informatica 

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2  C2  C2  C2  
 2007 – certificat CAE (Certificate in Advanced English) – advanced level 

2006 – certificat FCE (First Certificate in English) – upper-intermediate level 
 – Cambridge University ESOL Examinations - 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  abilitati de comunicare si interrelationare, precum si competente de îndrumare dobândite prin 
intermediul activitatii didactice, de educare si formare profesionala 
→ 2013 (martie-mai) - participarea la workshopurile organizate in cadrul proiectului 
POSDRU/86/1.2/S/60281 „Întarirea învatamântului superior orientat spre competente” 

→ 2011-2013 – Formator in cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63908 
„Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice” - 
programele: P4 "Didactica in contabilitate" si P7 "Didactica firmei de exercitiu" 
→ 2011 – prezent - Lector formator CECCAR in domeniul „Evaluarea economică şi financiară a 
intreprinderilor” 
→ 2012 (martie-mai) - participarea la workshopurile organizate in cadrul proiectului 
POSDRU/86/1.2/S/60281 „Întarirea învatamântului superior orientat spre competente” 
→ 2002 - Certificat - psihologie educaţională, pedagogie şi metodica predării – Universitatea Babeş-
Bolyai – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

 
Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

 
▪ capacitate de coordonare, organizare şi planificare dobandite in urma desfasurarii de activitati in 

echipa in domeniul bancar 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- capacitatea de cercetare, formare continuă şi diseminare a rezultatelor obţinute materializată in 
publicatii (carti / articole) 
- recunoastere internationala a activitatii de cercetare stiintifica dovedita prin citari ale articolelor 
publicate 
- abilităţile de verificare, monitorizare, analiza, evaluare, planificare şi sinteză, precum si bune 
capacităţi de colaborare în cadrul activităţilor derulate în echipă, dobandite in urma desfasurarii 
activitatii de inspectie bancara 
- responsabilitate, seriozitate, corectitudine şi punctualitate în realizarea sarcinilor specifice, dobandite 
in urma desfasurarii activitatii financiar-contabile 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Experimentat  Experimentat  Experimentat  Mediu  Experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Atestat analist programator (Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei) (1998) 
Certificat ECDL Complet (European Computer Driving Licence) (2008) 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 
ANEXE 

 

 
 
 Data:         Conf.univ.dr. 
09.06.2021        Ştefănescu Cristina Alexandrina 
    

 - cunoştinţe hardware şi software în domeniul IT 
- cunostinte de utilizare a programelor de birou Microsoft Office si statistica (SPSS) 
- cunostinte de utilizare a programului de evidenta contabila si de gestiune a stocurilor SAGA 

Alte competenţe  persoana dinamica, organizata, sociabila, atenta, analitica, perseverenta, corecta 

Permis de conducere  Categoria B 

 ▪ 7 articole în Social Sciences Citation Index (SSCI), din care 6 cu AIS>0 şi 3 în calitate de unic autor; 
▪ 7 articole ISI Proceedings 
▪ 2 articole Emerging Source Citation Index (ESCI) 
▪ 9 articole si/sau capitole de carte in edituri internaționale de prestigiu (Taylor & Francis, Emerald, 

Elsevier, Springer, Palgrave MacMillan) 
▪ 23 conferinţe internationale in tara si instrainatate 
▪ peste 350 de citări (Google Scholar H-index = 10), din care 30 de citări în Web of Science (WoS). 
▪ membru in 5 proiecte de cercetare si/sau dezvoltare a resurselor umane 
▪ 1 premiu al rezultatelor cercetarii 

  


