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FACULTATEA DE MANAGEMENT 
Catedra de Management 
Poziţia post CONFERENŢIAR nr. 4 Disciplinele postului: Finanţe generale 

     Analiză economico-financiară  
     Finanţele întreprinderii,  
      

Domeniul de competenţă: Finanţe 
 

FIŞA CANDIDATULUI  
pentru postul de 

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 121 din data de 31.03.2009 

 
 
 
Candidat:   TUDOSE MIHAELA-BRÎNDUŞA 
Data naşterii:    24 februarie 1975 
Funcţia actuală:   lector universitar doctor 
Data numirii în funcţia actuală:  01.10.2005 
Instituţia:              Universitatea „Gh. Zane” din Iaşi (din cadrul Fundaţiei „Gh. Zane”) 
 
1. Studiile universitare: 

Nr. 
crt 

Instituţia de învăţământ 
superior Domeniul Perioada Titlul 

acordat 

1. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
Facultatea de Ştiinţe Economice

Economic –  
modulul Finanţe şi bănci 1993-1997 Economist 

2. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,
Facultatea de Ştiinţe Economice

Economic – specializarea 
Management financiar-bancar 1997-1998 

Absolvent 
studii 
aprofundate 

 
2. Studii de doctorat: 
Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 
Facultatea de Ştiinţe Economice Finanţe 1999-2005 

Doctor în finanţe 
Diploma de doctor în finanţe, 
Seria D, Nr. 0003629 

 
3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni): 
Nr.crt. Ţara / Instituţia Domeniul Perioada Tipul de bursă 
1. - - - - 
2. - - - - 
 
4. Grade didactice/profesionale: 

Nr. 
crt. Instituţia  Domeniul Perioada 

Titlul acordat/ 
postul/gradul 
profesional 

1.  Fundaţia „Gh. Zane” din Iaşi 
Universitatea „Gh. Zane” din Iaşi 

Finanţe 
 

14.02.2000 – 
01.10.2002 Preparator 

2. Fundaţia „Gh. Zane” 
Universitatea „Gh. Zane” din Iaşi 

Finanţe 
 

01.10.2002 – 
01.10.2005 Asistent 

3.  Fundaţia „Gh. Zane” din Iaşi 
Universitatea „Gh. Zane” din Iaşi 

Finanţe 
 

01.10.2005 – 
prezent Lector 

4.  
Centrul Regional de Formare Continuă 
pentru Administraţia Publică Locală 
Iaşi 

Finanţe 
 2003- prezent Lector-formator 
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Realizările profesional – ştiinţifice: 
Calitatea 
activităţilor 
didactice / 
profesionale 

Din Fişa de evaluare, din partea conducerii catedrei, privind calitatea 
activităţilor didactice/profesionale desfăşurate, în raport cu criteriile de 
evaluare. 

Contribuţii la 
dezvoltarea 
activităţilor 
didactice / 
profesionale din 
domeniu 

1. Elaborare materiale didactice:  
 
- cursuri publicate: 2 suporturi de curs (Editura Fundaţiei Academice „Gh. 
Zane” Iaşi), disponibile şi pe portalul Universităţii „Gh. Zane” din Iaşi:  

Lucrarea Finanţele întreprinderii. Suport de curs se adresează 
studenţilor din anul al III-lea, Facultatea de Management, care studiază 
disciplina Finanţele întreprinderii. http://www.universitateazane.ro/carte-fsc 

Lucrarea Finanţe generale. Suport de curs se adresează studenţilor din 
anul I, Facultatea de Management, care studiază disciplina Finanţe generale. 
http://www.universitateazane.ro/carte-fisc 

 
- cursuri în variantă electronică:  un curs on-line, 8 cursuri pe suport CD 

Cursul Bugete publice şi fiscalitate a fost o lucrare adresată studenţilor 
de la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din 
Iaşi (pentru anul universitar 2006-2007). Lucrarea sintetizează coordonatele 
bugetelor publice (plecând de la bugetul general consolidat) şi realizează o 
tratare riguroasă a fiscalităţii din România (cursul a fost postat pe portalul 
Facultăţii de Ştiinţe Politice, adresându-se studenţilor din anul III).  

Cursurile Management financiar-contabil (autor unic), 
Managementul taxelor şi impozitelor locale (autor unic), Tehnici bugetare, 
financiare şi contabile (coautor) şi Proces bugetar şi finanţe publice (autor 
unic)  sunt lucrări adresate funcţionarilor publici din administraţia publică locală 
înscrişi la programele de perfecţionare continuă organizate de Centrul Regional 
de Formare continuă pentru Administraţia Publică Locală Iaşi.  

Cursurile Proces bugetar şi finanţe publice (autor unic), Politici 
publice (autor unic), Managementul administraţiei publice în contextul 
globalizării (autor unic),  Management bugetar (autor unic) s-au adresat 
participanţilor la Programul de formare specializată destinat funcţionarilor 
publici de conducere (anul de studii 2005-2006 şi 2006-2007). 

 
2. Activităţi administrative: 

Am contribuit la dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor, 
desfăşurată în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti din Universitatea „Gh. 
Zane” din Iaşi. 
Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Marketing 
Secretar al comisiei centrale de admitere din cadrul Universităţii „Gh. Zane”. 

Contribuţii la 
dezvoltarea 
cercetării în 
domeniu 
(Granturi / 
contracte de 
cercetare, 
invenţii )  

Granturi/Contracte de cercetare  
 
În ultimii trei ani am participat, în calitate de membru, la 5 (cinci) proiecte de 
cercetare: 
2009 – membru într-un proiect de cercetare în cadrul unui program 

fundamental; 
2009   –  membru într-un proiect de cercetare în cadrul unui program prioritar 

de cercetare; 
2007   –   membru într-un proiect de cercetare categoria PC; 
2007   –   membru într-un proiect de cercetare categoria PC;  
2007 – membru într-un proiect de cercetare în cadrul programului „Cercetare 

de excelenţă”, categoria de proiect: Modulul I CEEX;  
În ultimii 5 ani al participat şi la 4 proiecte de cercetare ştiinţifică cu finanţare 
internă; cercetarea este valorificată prin publicări în volumul de lucrări din 
cadrul Academiei Române, filiala Iaşi şi în Buletinul Ştiinţific al Fundaţiei „Gh. 
Zane” Iaşi. 



 

 3

 

 
 
 
 
Secretar ştiinţific, 
Conf. univ. dr. Alexandru Trifu       Candidat, 

Lector univ. dr. TUDOSE Mihaela-Brînduşa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuţia 
ştiinţifică: 
menţionarea a 
cinci lucrări 
ştiinţifice 
reprezentative 
publicate (dacă 
sunt lucrări ISI se 
indică şi factorul 
de impact): 

1. Gestiunea capitalurilor întreprinderii. Optimizarea structurii financiare, 
Editura Economică, Bucureşti, 2006, 344 pagini, ISBN (10) 973-709-263-5, 
ISBN (13) 978-973-709-263-2 (unic autor); carte distinsă cu premiul AGER în 
anul 2007, secţiunea Debut editorial; 
2. Modele de optimizare a structurii financiare a întreprinderii (unic autor) în 
Revista CECCAR “Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor, februarie, 
martie şi iulie 2005; ISSN 1454 – 9263; revistă cotată D (în anul 2005); 
3. Finanţe. Elemente teoretice şi practice, Editura Sedcom Libris (editură 
recunoscută CNCSIS), Iaşi, 2008, 320 pagini ISBN 978-973-670-307-2 (unic 
autor); 
4. Managementul structurii financiare a întreprinderii,  articol în revista 
„Management-Marketing”, revistă cotată B+, Bucureşti, ISSN1582-5450 (unic 
autor); 
5. Aspecte particulare privind managementul taxelor şi impozitelor, articol în 
revista „Management şi inginerie economică”, revistă cotată B+, Cluj, ISSN 
1583-624X (unic autor). 

Recunoaşterea 
realizărilor 
ştiinţifice şi 
profesionale 

1. Citarea lucrărilor 
O parte a lucrărilor elaborate au fost citate în lucrări de specialitate ale unor 
cadre didactice, doctoranzi sau specialişti în domeniu (prezentate în 
Autoevaluare, p. 6). 
2. Cărţile dar şi articolele, publicate la edituri de prestigiu din ţară, sunt 
folosite ca material bibliografic şi în alte centre universitare. Cărţile se află 
indexate în principalele depozite legale din ţară, dar şi în alte biblioteci ale 
facultăţilor de profil economic din România.  
3. Coordonări de structuri profesional-ştiinţifice: 
- secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Marketing; 
- secretar al comisiei centrale de admitere din cadrul Universităţii „Gh. Zane”. 
4. Aportul la formarea de specialişti se concretizează în participarea ca 
membru titular/secretar în diferite comisii de admitere şi de evaluare finală. 
5. Afilieri la organizaţii profesionale – 3 (în calitate de membru: CECCAR 

Iaşi, CRFCAPL Iaşi, AROMAR Iaşi) 
6. Premii, distincţii: 

2007 – Premiul Agenţiei Economiştilor din România, secţiunea Debut editorial, 
pentru lucrarea  Gestiunea capitalurilor întreprinderii. Optimizarea 
structurii financiare, Editura Economică, Bucureşti, 2006, 344 pagini, 
ISBN (10) 973-709-263-5, ISBN (13) 978-973-709-263-2 (unic autor). 

7. Membru în două comitele de organizare a unor manifestări ştiinţifice. 
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CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, DIPLOMELOR ŞI 

CERTIFICATELOR UNIVERSITARE 

 
 

Comisia de specialitate  

Data analizării dosarului  

Propunerea Comisiei SĂ SE CONFIRME / SĂ NU SE CONFIRME 

Sinteza argumentării 

propunerii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decizia C.N.A.T.D.C.U.  

 
 

Preşedintele Comisiei de specialitate 
 
 

Nume, prenume Semnătura 
 
 

 

 
 
 

 


