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Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băndoi Anca 

Locurile de muncă actuale   Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea 
Afacerilor 

Adrese   Str. A.I. Cuza, nr. 13, sala 349,  Craiova, Dolj, cod 200585  

(L-V: intre 8.00-16.00) 

Telefon Mobil: 0745525229   

E-mail(uri) anca.bandoi@incesa.ro  , anca.bandoi01@yahoo.com  

Naţionalitate română 

Data naşterii 17.06.1972 

Experienţa profesională 
activitatea didactica 

 

Perioada 2005-... 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Predare și seminarizare, la programele de licenta, cu frecvență  și învățământ la 
distanță ID,  disciplina  Preţuri şi concurenţă, în calitate de titular;  

 Alte cursuri şi seminarii in portofoliul de discipline:  
- La programele de licenta, cu frecvență  și învățământ la distanță ID : Gestiune 

imobiliara, Piete de capital, Politici şi proceduri de preţuri internaţionale, Teorii 
şi politici monetare 

- La programele de master: Concurenţă şi modelarea preţurilor,  Simularea 
deciziilor financiare, Relaţii publice şi comunicare, Managementul veniturilor, 
Strategii de optimizare a preturilor, Standarde internaționae de evaluare. 

 Coordonare lucrari de licență și disertație 

 Activitate de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi la disciplinele: 
Preţuri şi concurenţă – cursuri şi seminarii la specializarea Informatică Economică 
şi Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
Pieţe de capital – cursuri şi seminarii la specializarea Gestiunea Financiar-bancară 
(colegiu economic) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

mailto:anca.bandoi@incesa.ro
mailto:anca.bandoi01@yahoo.com
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Perioada 1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi la disciplina 
Preţuri şi tarife - seminarii la majoritatea specializărilor facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1995-1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi la disciplina 
Preţuri şi tarife - seminarii la majoritatea specializărilor facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Experienţa profesională in 
activitatea de evaluare 

 

Perioada 2012- ... 

Funcţia sau postul ocupat Membru ANEVAR, specializarea Evaluarea Proprietatilor Imobiliare EPI, jud. 
DOLJ,  nr. leg. 10509 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate de evaluare a proprietăților imobiliare, inclusiv pentru impozitare, 
conform standardului GEV 500; 

 Evaluare și coordonare a activitatilor de evaluare a colaboratorilor, în cadrul 
contractelor de evaluare angajate cu institutii publice din regiune și agenti 
economici; 

 Participare la programul de pregătire continua al ANEVAR; 
 Participate la conferințele cu tematică de evaluare organizate de ANEVAR. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Portofoliul de activități cuprinde rapoarte de evaluare  pentru: 

- Instituții ale statului (primării) : evaluari pentru înregistrarea în situațiile 
financiare, evaluări de imobile sechestrate; 

- Persoane juridice: evaluari pentru înregistrarea în situațiile financiare, evaluări 
pentru analiza financiară, patrimonială, evaluări pentru tranzacționare, evaluări 
pentru impozitare; 

- Persoane fizice: evaluări pentru impozitarea cladirilor cu destinație 
nerezidențială 

Experienţa in activitatea 
de management academic 

 

Perioada 2016-2020 

Funcţia sau postul ocupat Director Departamentul de Managementul Calității UCV 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 aplicarea strategiei şi a politicilor Universităţii în domeniul calităţii; 

 elaborarea şi aplicarea criteriilor şi metodologiei de evaluare periodică a 
calităţii; 

 diseminarea informaţiilor privind cultura calităţii şi standardele de calitate 
aplicate în universităţi europene de prestigiu; 

 monitorizarea respectării principiului educaţiei centrate pe student; 

 consilierea structurilor organizatorice ale Universităţii în procesul 
elaborării documentelor înaintate către Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); 

 monitorizarea respectării standardelor de calitate şi a prevederilor legale în 
domeniul asigurării calităţii educaţiei în universitate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurarea calității educației și cercetării la Universitatea din Craiova 

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului Calitatii în cadrul Departamentului de Managementul 
Calității al Universitatii din Craiova  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activități de management al sistemului de evaluare și asigurare a 
calității educației si cercetarii la Universitatea din Craiova 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluarea și asigurarea  calității 

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil cu managementul calitatii, cercetarea științifică,  
solutionarea problemelor studentesti 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităților de evaluare și asigurare a calității educației si cercetarii 
la nivelul FEAA, monitorizarea și gestionarea activității de cercetare a FEAA, 
soluționarea problemelor studenților, consilierea studenților privind orientarea in 
cariera. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurarea calității la nivel FEAA 
Managementul activității de cercetare la nivel FEAA 
Coordonare activități studențești la nivel FEAA 

Perioada 2012 (09.02-25.04) 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil cu programele de ID-IFR ale FEAA  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea desfășurării în bune condiții a activității programelor ID-IFR 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ID-IFR 

Perioada 2008-2012 
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Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Economie şi Asministrarea Afacerilor 
Craiova in perioada 08.02.2008-15.02.2012 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Gestionarea si evaluarea activității de cercetare la nivelul FEAA 
Asigurarea și evaluarea calității procesului educațional 
Asigurarea comunicării intre structurile de conducere ale FEAA și structurile de 
conducere ale Universității din Craiova (Senat și Consiliu de administrație) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A.I.Cuza, nr. 13, 200585, Craiova 
ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Secretariatul Consiliului FEAA 

Educaţie şi formare  

Perioada 2008-2020 

Calificarea / diploma obţinută - 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Activităţi în domeniul ID Denumirea/perioada 

 Prezentarea unei noi tehnologii de elaborare a manualelor de 
studiu pentru ID 

12.11.2008 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind elaborarea planurilor de învăţământ, 
calendarelor disciplinelor şi programelor analitice ale 
disciplinelor 

18.12.2008 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind elaborarea dosarelor de acreditare a 
specializărilor din domeniul ID 

21.01.2009 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Şedinţă de instruire în tehnologia ID 28.02.2009 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind activităţile de tutorat 15.11.2012 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind organizarea, desfăşurarea şi normarea 
activităţilor didactice la formele ID/IFR 

17.01.2013 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind actualizarea elaborării fişei disciplinei şi a 
suportului de curs 

20.06.2013 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind utilizarea tehnologiei ID/IFR 21.11.2013 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Instruire privind noile modificări aduse la nivelul ID/IFR  27.02.2014 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Analiză recomandări în urma vizitei de evaluare.Prezentare 
modalităților de îmbunătățire a activității de la ID.  

20.09.2015 

 Prezentarea generală, structura și interfața a platformei Moodle. 
Autentificare. Categorii de utilizatori. Pagina de pornire. 
Navigarea în platformă, Modul de editare.  

8.12.2016 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Dezvoltarea și postarea conținutului educațional în cadrul 
platformei Moodle. Categorii de resurse și activități.  

16.02.2017 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Modalități de evaluare pe platformă. Aspecte generale privind 
testarea. Tipuri de întrebări. Punctajul întrebărilor și 
testului.Feedback.Importul și exportul întrebărilor.  

26.05.2017 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Metode și instrumente de comunicare sincrone și asincrone în 
cadrul platformei Moodle 

19.09.2017 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Evaluarea pe parcurs.Punctajul întrebărilor și testului. Întocmirea 
cataloagelor. 

8.12.2017 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Elaborarea materialelor didactice. Adaptarea suporturilor 
didactice ca resurse. Standard Slideshow. 

22.06.2018 (cf. proces 
verbal facultate) 
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 Customizarea interfeței platformei Moodle. Funcționalități 
avansate în cadrul platformei. 

11.09.2018 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Tutoriatul folosind facilitățile platformei Moodle.Chatul și 
forumul ca forme de comunicare cu cursanții 

27.02.2019 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Generarea de noi forme de dezvoltare a cunoașterii bazate pe 
tipurile de activități din cadrul platformei Moodle: wiki-ul și 
glosarul. 

30.05.2019 (cf. proces 
verbal facultate) 

 Prezentarea standardelor specifice formei de învățământ ID.  
Elaborare documente necesare evaluării periodice a programelor 
de studii de licență forma de învățământ la distanță.  

28.11.2019 (cf. proces 
verbal facultate) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova-Departamentul IDIFR 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 12.06.2017-16.06.2017 

Calificarea / diploma obţinută DEZVOLTATOR DE E-LEARNING 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza nevoilor de e-learning,Implementarea politicilor de e-learning,Dezvoltarea 
conținuturilor și materialelor suport pentru sistemele de educație/formare prin e-learning, 
Evaluarea programelor de educație/formare prin e-learning 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC ELEARNING@SOFTWARE SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2010-2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire a studiilor postdoctorale în domeniul Economie cu lucrarea 
”Cercetare privind utilizarea metodelor de analiză și previziune a efectelor 
generate de absorbția fondurilor structurale pentru fiecare program operational. 
Cazul României” (atestat obtinut prin proiectul cu finantare europeana ”Parteneriat 
universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului”, 
POSDRU/89/1.5/S/61968) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Modelarea fenomenelor financiare la nivel macroeconomic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postdoctorale 

Perioada 1996-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in ştiinţe economice in domeniu „Economie” specializarea „Statistică şi 
cibernetică economică”, cu teza „Proiectarea sistemelor informatice pentru analiza 
şi previziunea financiară” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Microeconomie, Finante, Analiză economico-financiara, Statistică economică, 
Informatică economică,  Macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii de Doctorat, ISCED 7 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Magister master în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management financiar-bancar,  

Modelarea deciziilor financiare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

studii aprofundate în Management Financiar, ISCED 6 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Finanţe; politica monetara; relaţii publice si comunicare; strategii şi politici 
financiare; previziunea şi planificarea afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 

Perioada  1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Specialist in domeniile finaciar-contabil si statistica economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Liceul Economic, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED-4 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

Franceza  A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de cooperare și adaptabilitate in relatiile inter-umane, comunicare 
interpersonală buna,  public speaking 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonator al comisiilor de organizare a manifestărilor ştiinţifice şi studenţeşti 

Redactor al  revistei Annals of the University of Craiova, Series Economic Sciences 
2008-2012 

Responsabil Birou de practică al FEAA  

Organizator al conferintei Competitivitate si stabilitate in economia bazată pe 
cunoaștere (7 ediții in perioada 2008-2015) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Sistem de operare Windows,  

Operare pachet Office,  

utilizarea software profesional: EVIEWS  

  

Alte competenţe şi aptitudini Membru al Consiliului Facultăţii de Economie  incepând cu anul 2008 

Membru in Consiliul Calității in cadrul Departamentului de Management al Calității 
la UCV din 29.05.2012 
Membru al Comisiei de evaluare si asigurare a calitatii in UCV din 29.05.2012 
Membru al Consiliului Departamentului pentru Invatamant la Distanță și Invațamânt 
cu Frecvență redusă al UCV în perioadele 2012-2014 si 2016- 
Evaluator ARACIS 
Evaluator autorizat pentru evaluarea proprietatilor imobiliare de ANEVAR 
(legitimație 10509) 
Manager de proiect (certificat de absolvire seria G, nr. 00111357) 
Formator de formatori (certificat de absolvire seria E, nr. 0234147) 
Auditor in domeniul calității (certificat de absolvire seria H, nr. 00037975) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Stagii în străinătate: 
2000 – Specializarea Managemenul afacerilor, Athens University of Economics and 
Business, Atena, Grecia. - Grecia, Atena, domeniul- finanţele în afaceri, 
îndrumător- profesor Nancy Papalexandris; 
2013 -  Universitatea din Piraeus, stagiu de pregatire in cadrul programului de burse 
postdoctorale al Universitatii din Craiova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


