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INFORMAŢII PERSONALE MEHEDINȚU ANCA MARILENA 
 

  George Fotino, nr. 7, bl. 8, sc. 1, ap. 7, Craiova, România  

   0730 095 286        

ancamehedintu@yahoo.com  anca.mehedintu13@gmail.com  anca.mehedintu@feaa.ucv.ro 

Sexul Feminin | Data naşterii 01/03/1972 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

01.10.2008 - prezent   Conferențiar 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul 
Statistică și Informatică Economică, Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, https://www.ucv.ro/ 

• Predare cursuri și activități de laborator la disciplinele: Sisteme informatice economice, Baze de 
date, Gestiunea bazelor de date, Managementul proiectelor IT, E-Guvernare, Informatică 
managerială,  Instrumente Web 2.0 și Web 3.0 utilizate în activitatea didactică 

• Îndrumare și supervizare lucrări de licență și disertație 

• Președinte și membru în comisii de licență, disertație, admitere și doctorat 

• Referent în comisii de avansare în grad didactic 

• Autor și co-autor de cărți de specialitate, cursuri universitare și îndrumare de lucrări practice 

• Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și   
internaționale 

• Participare la conferințe și simpozioane naționale și internaționale 

• Membru în echipe de proiecte de cercetare 

• Membru în comisii de evaluare ARACIS 
 

Tipul sau sectorul de activitate:  Educaţie şi cercetare   
 

19.02.2001 - 30.09.2008 Lector  
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Catedra de Informatică 
Economică, Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13, https://www.ucv.ro/ 

• Predare cursuri și activități de laborator la disciplinele: Sisteme informatice pentru afaceri,  
Gestiunea bazelor de date, Informatică economică aplicată, Bazele tehnologiei informației, Impactul 
tehnologiilor informaționale asupra procesului de audit 

• Îndrumare și supervizare lucrări de licență și disertație 

• Membru în comisiile de disertație, licență și admitere 

• Autor și co-autor de cărți de specialitate, cursuri universitare și îndrumare de  lucrări practice 

• Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și internaționale 

• Participare la conferințe și simpozioane naționale și internaționale 

• Membru în echipe de proiecte de cercetare 
 

Tipul sau sectorul de activitate:  Educaţie şi cercetare   
 

16.02.1998 - 18.02.2001 Asistent 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Catedra de Informatică 
Economică, Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13,  https://www.ucv.ro/ 

• Activități de laborator la disciplinele: Proiectarea sistemelor informatice, Sisteme de gestiune a 
bazelor de date, Sisteme informatice financiar-bancare, Analiza sistemelor informaţionale 
economice 

• Membru în comisiile de admitere 

• Co-autor de cărți de specialitate, cursuri universitare și Autor de îndrumare de lucrări practice 

• Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și internaționale 

• Participare la conferințe și simpozioane naționale și internaționale 

• Membru în echipe de proiecte de cercetare 
 
Tipul sau sectorul de activitate:  Educaţie şi cercetare   
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

02.02.1995 - 15.02.1998   Preparator 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  Catedra de 
Informatică Economică, Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 13,  https://www.ucv.ro/ 

• Activități de laborator la disciplinele: Sisteme de gestiune a bazelor de date, Sisteme informatice 
financiar-bancare, Analiza sistemelor informaţionale economice 

• Co-autor de cursuri universitare și  Autor de îndrumare de lucrări practice 

• Publicare articole în reviste de specialitate și în volume ale conferințelor naționale și internaționale 

• Participare la conferințe și simpozioane naționale și internaționale 

• Membru în echipe de proiecte de cercetare        
 
Tipul sau sectorul de activitate:  Educaţie şi cercetare 
 

Noiembrie -  Decembrie 2018  Manager proiect, Certificat de absolvire, seria M, nr. 00310074 EQF 6  

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale/ Universitatea din Craiova  

▪ Stabilirea scopului și cerințelor de management integrat al proiectului 

▪ Planificarea activităților și jaloanelor proiectului 

▪ Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale pentru proiect 

▪ Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect 

▪ Managementul riscurilor, echipei de proiect, comunicării în cadrul proiectului, calității proiectului 
 

12.06.2017 - 16.06.2017  Dezvoltator de e-Learning, Certificat de absolvire, seria K, nr. 
00173742 

EQF 6  

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației și 
Cercetării Știinţifice/ S.C. Elearning / Software S.R.L.  

▪ Implementarea standardelor de calitate specific domeniului 

▪ Integrarea TIC în educaţie şi formare 

▪ Analiza nevoilor de e-learning 

▪ Implementarea politicilor de e-learning 

▪ Managementul programelor de educaţie/formare prin e-learning la nivelul organizaţiei 

▪ Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru sistemele de educaţie/formare prin e-learning 
(LMS - Learning Management System) – Moodle 

▪ Evaluarea programelor de educație/formare prin e-learning 
 

20.04.2017 - 25.04.2017 Certificat de participare la cursul ”Standarde și linii directoare 
europene pentru asigurarea calității în învățământul superior” 

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

▪ Asigurarea internă a calității 

▪ Asigurarea externă a calității 

▪ Asigurarea calității agențiilor 
 

26.03.2013 - 29.03.2013 Expert achiziții publice, Certificat de absolvire, seria H, nr. 00040619 EQF 6  

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/ 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman 

▪ Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 

▪ Elaborarea documentelor de specialitate 

▪ Analizarea legislației aplicabile specifice 

▪ Acordarea consultanței de specialitate 

▪ Planificarea achizițiilor publice 

▪ Derularea și finalizarea procedurilor de atribuire 
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               Noiembrie 2013 Consultant fiscal, Carnet nr. 5900 din 18.11.2013 EQF 6 

Camera Consultanților Fiscali din România 

▪ Dreptul de a profesa activitatea de consultanță fiscală 
 

17.01.2011 – 04.02.2011 Formator,  Certificat de absolvire, seria G, nr. 00137362 EQF 6  

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/ S.C. Menada 
Prod S.R.L. 

▪ Pregătirea formării 

▪ Realizarea activităților de formare 

▪ Evaluarea participanților la formare 

▪ Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare 

▪ Marketing-ul formării 

▪ Proiectarea programelor de formare 

▪ Organizarea programelor și a stagiilor de formare 

▪ Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare 
 

           01.03.2004 – 02.04.2004 Certificat de absolvire a cursului “Metode de evaluare a societăților 
comerciale“ 

 

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) 

▪ Pregătire în domeniul metodelor de evaluare a societăților comerciale  
 

           02.04.2003 – 20.04.2003 Certificat de participare la cursul “Introduction to corporate social 
responsability: Romania“ 

 

The World Bank Institute 

▪ Introducere în responsabilitatea socială corporativă: România 
 

                               Noiembrie 1996  Certificat de absolvire a cursului “Evaluarea economică și financiară 
a întreprinderii“ 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) 

▪ Metode și tehnici de evaluare economică și financiară a întreprinderii  
 

1.10.1996 - 05.11.2004  Studii doctorale, domeniul Cibernetică și Statistică Economică,  
Doctor în Economie, Diploma de doctor, seria C, nr. 0010129  

EQF 8  

Universitatea din Craiova   

▪ Titlul tezei "SISTEM INFORMATIC DISTRIBUIT PENTRU CONDUCEREA  ACTIVITĂȚII 
BANCARE"  
 

                  1.10.1995 - 30.06.1996 Studii aprofundate, Master în profil economic, specializarea 
Informatică de Gestiune, Diploma de studii aprofundate, seria B, nr. 
0003070 

EQF 7 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice  

01.10.1990 - 30.06.1995  Studii de licență,  Licențiat în profil economic, specializarea 
Informatică Economică, Diplomă de licență, seria N, nr. 007239  

EQF 6  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice   
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COMPETENȚE PERSONALE   

 

 
 

  
 

Limba(i) maternă(e) Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2  C2  C2  C2  

Franceza B1  B1  A2  A2  B1  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa didactică și pedagogică; 

▪ Bune competenţe de comunicare prin diversele prezentări la Conferințe naționale și internaționale 
desfășurate în țară și străinate;  

▪ Competenţe de comunicare interculturală dobândite în perioada participării la stagiul de pregătire 
pentru doctorat, aprilie – iulie 1997, la Ecole Supérieure de Gestion Economique,  L’Université des 
Sciences Sociales de Toulouse, Franța;  

▪ Competenţe de comunicare interculturală dobândite în perioada participării la stagiul de mobilitate și 
pregătire privind utilizarea metodelor moderne de predare bazate pe TIC, 4 – 11 iunie 2010, în cadrul 
programului LLP-Erasmus, la Universitatea din Pireu, Grecia;  

▪ Competenţe de comunicare interculturală dobândite în perioada participării la stagiul de mobilitate 
predare în domeniul TIC aplicate în economie, 28 noiembrie – 5 decembrie 2010, în cadrul 
programului LLP-Erasmus, la Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry Savoie, Franţa 

▪ Competenţe de comunicare interculturală dobândite în perioada participării la stagiul de 
documentare din cadrul proiectului Modele dinamice de implementare a managementului strategic al 
costurilor. Cercetări    exploratorii privind impactul acestuia asupra creşterii competitivităţii durabile, 
proiect CNCSIS-PN-II-ID-PCE-2008-2, 31 octombrie – 3 noiembrie 2011, la American University of 
Rome, Italia; 

▪ Competenţe de comunicare interculturală dobândite în perioada participării la stagiul de mobilitate și 
training în domeniul Business Studies, Management Sciences, 2 – 6 septembrie 2013, în cadrul 
programului LLP-Erasmus, la Universitatea din Verona, Italia. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Leadership (începând din aprilie 2016 dețin funcția de Prodecan al Facultății de Economie și 
Administrarea Afacerilor); 

▪ Membru în Senatul Universității din Craiova și în Consiliului Facultății și coordonator al unor comisii 
de specialitate din cadrul acestor structuri de decizie; 

▪ Experiență bună a managementului de proiect și a echipei de implementare; 

▪ Abilităti de  organizare, coordonare, control, comunicare, lucru în echipă dobândite ca manager 
proiect, responsabil financiar, expert în cadrul proiectelor cofinanţate din POSDRU 2007-2013 și 
POCU 2014-2020 (”Student antreprenor în cadrul Facultăților de Economie și Administrarea 
afacerilor și Horticultură”,  POCU/379/6/21/125093; ”Dezvoltare prin antreprenoriat”, 
POCU/82/3/7/103965; ”Pregătiți pentru performanță pe piața muncii”, POSDRU/189/2.1/G/155806;  
”PRACTEC - Practicieni de succes în domeniul economic”, POSDRU/161/2.1/G/132900; 
”Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”, 
POSDRU/176/3.1/S/150319;  ”Activ – Dezvoltare profesională pentru șomeri în domeniile IT și 
Accesare fonduri UE”,  POSDRU/130/5.1/G/135591;  ”MOBILitate = Adaptare + Succes – 
Stimularea mobilitătii fortei de muncă corelată cu dinamica pietei muncii la nivel inter-regional”,  
POSDRU/111/4.1/S/92200; ”PRAXIS - Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală 
la viaţa activă”,  POSDRU ID 61477;  ”Caravana Măsurilor Active”,  RO-2002/000-586.05.02.02.161;  
”Formare Profesională Regională prin Instruire Computerizată şi Multimedia”, RICOP RO 
9904.06.03.045;  ”Centru Integrat de Servicii pe Piaţa Muncii”,  Phare RO2003/005-
551.05.03.02.082); 

▪ Experiență avansată de formator, dobândită și perfecționată în diversele programe de formare 
profesională realizate în Universitatea din Craiova dar și în colaborare cu S.C. ACZ Consulting 

S.R.L. (în perioada 2011-2015). Implicare directă în elaborarea curiculei aferente cursurilor predate; 

▪ Obiectivitate în apreciere (membru în Comisia de jurizare a Olimpiadei A.F.E.R. – Secțiunea: 
Informatică Economică); 
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22.04.2020         Mehedințu Anca Marilena 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Capacitate de analiză şi sinteză dezvoltată ca membru în colective de cercetare naționale și 
internaționale (”e-TRAWELSPA”, Transfer de inovaţie Leonardo da Vinci, 2011-1-RO1-LEO05-
15314, LLP-LdV-ToI-2011-RO-02; ”E-Learning educational center in medicine”, Leonardo da Vinci 
– Transfer of Innovation, 2010-1/RO1-LEO05-07378, LLP/LdV/TOI/2010/RO/006;  ”ESPIEW – 
Entrepreneurial Spirit Improving European Welfare”, LLP ERASMUS Multilateral Project, 141958-
LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM,  ”Modele dinamice de implementare a managementului 
strategic al costurilor. Cercetări    exploratorii privind impactul acestuia asupra creşterii 
competitivităţii durabile”, CNCSIS-PN-II-ID-PCE-2008-2;  ”Prototipul unui portal inteligent pentru 
managementul cunoaşterii în ecosistemele digitale de afaceri bazat pe tehnici de învăţare inductivă 
– o abordare colaborativă în perspectiva PC7 (KM-DBE)”, CEEX 159/2006;  ”Studiu privind 
impactul fiscalităţii asupra performanţelor economice ale S.C.  Subansamble Auto S.A. Craiova”, 
96 C/27.11.2007;  ”Tehnologii şi instrumente software inteligente pentru construirea automată a 
cataloagelor electronice de produse prin achiziţia de cunoştinţe de pe web”, CNCSIS tip A, cod 
185;  ”Model de simulare a veniturilor aşteptate de către asiguraţi prin implementarea sistemului 
privat de pensii”,  CNCSIS tip AT, cod 32;  ”Cercetări privind dezvoltarea managementului strategic 
al resurselor umane în întreprinderile româneşti, în contextul integrării în Uniunea Europeană”,  
CNCSIS tip AT, cod 64 și 489); 

▪ Capacitate de evaluare dezvoltată ca membru ARACIS în comisii de evaluare periodică a 
programelor de studii; 

▪ Coordonator al mai multor lucrări de cercetare şi cărţi de specialitate; 

▪ Membru în colectivele de redacție ale mai multor reviste de specialitate.  
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
utilizator 

experimentat  
utilizator 

experimentat  
utilizator 

experimentat  
utilizator 

experimentat  
utilizator 

experimentat  

 ▪ Utilizare avansată: Windows 10, Microsoft Office 2016; 

▪ Programare web: HTML5, CSS3, PHP5; 

▪ Utilizare avansată și administrare: Moodle, aplicații Google, CMS Joomla, Drupal, WordPress;   

▪ Programare și administrare baze de date: MySQL, Microsoft SQL Server; 

▪ Utilizare System Applications and Products (SAP), SICAP, ERP Trendix, SmartBill, SAGA. 
 

Permis de conducere  B 


