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Curriculum vitae  
Europass   

  

Informaţii personale  
Nume / Prenume  MEGHIŞAN GEORGETA - MĂDĂLINA 

Locul de muncă actual de muncă  	  Universitatea din Craiova  
 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
 Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor	  

Adresă loc de muncă 	  Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, județul Dolj, cod 200 585, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 	  	  00	  40	  (0)743	  870	  553	     

E-mail(uri) madalina_meghisan@yahoo.com 
 

 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

 

 
Data naşterii 31.03.1984 

 

 
  Sex F 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2012 – Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate de cursuri şi seminarizare la discipline din domeniul Management-Marketing 
• Publicarea de cărţi în calitate de autor  şi coautor  
• Publicarea de articole în reviste de specialitate şi volume ale simpozioanelor naţionale şi 

internaţionale. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, județul Dolj, cod poștal 200 585, ROMÂNIA 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învățământ superior 
 

Perioada  2011 – Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat (înlocuire temporară) în cadrul: 

Departamentului de Informatică 
Departamentului de Chimie 
Departamentului de Tehnici Comerciale 
Departamentului de Comunicare 

Activităţi şi responsabilităţi principale •   Predarea disciplinelor: Marketing în limbile franceză şi engleză, Marketing internaţional în 
limba engleză 

Numele şi adresa angajatorului IUT Robert Schuman, 
Universitatea din Strasbourg, 
Strasbourg, FRANȚA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
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Perioada  2014 – Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat (înlocuire temporară) în cadrul: 

Departamentului de Gestiune și Administrarea Afacerilor 
Activităţi şi responsabilităţi principale •   Predarea disciplinelor: Marketing în limba engleză 

Numele şi adresa angajatorului IUT Louis Pasteur, 
Universitatea din Strasbourg, 
Strasbourg, FRANȚA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada   2011 – 2012 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor  

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate de seminarizare la discipline din domeniul Management-Marketing 
• Publicarea de cărţi în calitate de autor  şi coautor  
• Publicarea de articole în reviste de specialitate şi volume ale simpozioanelor naţionale şi 
internaţionale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, județul Dolj, cod poștal 200 585, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada   2008 – 2011 
Funcţia sau postul ocupat   Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate de seminarizare la discipline din domeniul Management-Marketing 
• Publicarea de cărţi în calitate de autor  şi coautor 
• Publicarea de articole în reviste de specialitate şi volume ale simpozioanelor naţionale şi 
internaţionale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, județul Dolj, cod poștal 200 585, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada   2007 – 2010 
Funcţia sau postul ocupat   Doctorand cu frecvenţă  

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate de seminarizare la discipline din domeniul Management-Marketing 
• Publicarea de articole în reviste de specialitate şi volume ale simpozioanelor naţionale şi 
internaţionale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, județul Dolj, cod poștal 200 585, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2005 – 2006 
Funcţia sau postul ocupat Stagiu de practică de 3 luni în Comunicare / publicitate  

Activităţi şi responsabilităţi principale • Promovarea a două reviste (Polystyles – revistă de modă, Polystyrène – revistă de 
cultură); 
• Realizarea de baze de date cu prospecţii şi clienţii agenţiei de presă; 
• Realizarea unor operaţiuni de marketing direct; 
• Gestionarea portofoliului de inserţii publicitare; 
• Redactarea de texte cu caracter promoţional. 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia de presă JEMPRESSE 
   Strasbourg, FRANŢA 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Comunicare / Publicitate 
 

Perioada 2003-2005 
Funcţia sau postul ocupat Reprezentant comercial în distribuţia de produse cosmetice –- Diplomă absolvire program de 

training pentru reprezentanţi „Beauty&Business”, organizat de compania AVON Cosmetics 
(noiembrie 2004) 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Promovarea produselor cosmetice în rândul prospecţilor şi clienţilor 
• Vânzarea produselor prin intermediul unui catalog de prezentare  

Numele şi adresa angajatorului Compania AVON Cosmetics  
Craiova, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Vânzări 
 

Perioada 2003 
Funcţia sau postul ocupat Agent de asigurări   

Activităţi şi responsabilităţi principale • Prospectarea clientelei 
• Încheierea de contracte de asigurare auto 

Numele şi adresa angajatorului Compania de asigurări OMNIASIG S.A. 
Craiova, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Vânzări 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014 - 2015 
Calificarea / diploma obţinută Cercetător postdoctoral  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniu general: Economia culturii; 
Titlu lucrare postdoctorală: „Cultură și marketing strategic în serviciile de telecomunicații 
mobile din România” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Română, București, ROMÂNIA 
 

Perioada 2007 – 2010 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management 
Titlu teză de doctorat: „Managementul strategic al operatorilor de telefonie mobilă din 
România” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, ROMÂNIA 
 

Perioada 2007 – 2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în Marketing Aplicat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing aplicat 
Titlu disertaţie: „Strategia de stabilire a preţurilor în industria de telecomunicaţii mobile din 
România” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, ROMÂNIA 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Perioada 2005 – 2006 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă profesională în Comunicare / Publicitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare şi Publicitate 
Titlu lucrare de licenţă: „Les publicités avec les enfants dans les magazines pour femmes et 
parents” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Strasbourg, FRANŢA 
IUT Robert Schuman 

Perioada 2003 – 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Marketing 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing 
Titlu lucrare de licenţă: „Studiu de marketing privind lansarea hypermarketului Real în Craiova” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, ROMÂNIA  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e)  Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) • Limba Engleză: nivel avansat 
- Certificat Cambridge în engleză avansată, nivel A, eliberat de Universitatea Cambridge, 

MAREA BRITANIE (2002) 
- Atestat profesional de competenţă lingvistică, nivel avansat în engleză, eliberat de Colegiul 

Naţional Carol I, Craiova, ROMÂNIA (2004) 
• Limba Franceză: nivel avansat 
- Certificat de limbă franceză, nivel avansat, eliberat de Universitatea Europeană, 

Strasbourg, FRANŢA (2006) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare	  scrisă	  

Limba Engleză 
	   	   C2	   	   C2	   	   C2	   	   C2	   	   C2	  

Limba Franceză 
	   	   C2	   	   C2	   	   C2	   	   C2	   	   C2	  

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

Competenţe şi abilităţi sociale • Relaţii interumane: Stabilesc cu mare uşurinţă relaţii interumane excelente cu  studenţi şi 
colegi, atât români cât şi străini.	  

• Munca în echipă: Am lucrat şi lucrez în diferite echipe constituite ca urmare a desfăşurării 
activităţilor didactice şi profesionale 	  

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
• Membru în Comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale „Competenţe socio-

umane pentru piaţa muncii”, organizată de Universitatea din Craiova, Craiova, ROMÂNIA 
(19-20 octombrie 2013) 

• Membruîn Comitetul de Organizare al Conferinţei internaţionale „The Impact of EU 
Integration on Border Regions”, organizată de Univeristatea din Craiova, Facultatea de 
Ştiinţe Sociale, Craiova, ROMÂNIA (29-30 iunie 2011)	  

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
• Certificat de Competenţă profesională în informatică, eliberat de Colegiul Naţional Carol I, 

Craiova, ROMÂNIA (2004) 
• Windows, Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet	  

  
Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B (2002) 
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Informaţii suplimentare 	  
Diplome obținute în domeniul 

Pedagogie 
• Certificat de absolvire a programului postuniversitar de formare și dezvoltare 

profesională continuă „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învăţământul superior”, în domeniul Științe ale educației, Universitatea 
”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic (2013) 

• Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea pesonalului didactic”, nivel II, 
curs postuniversitar organizat de Universitatea din Craiova (2011) 

• Certificat de absolvire „Departamentul pentru pregătirea pesonalului didactic”, nivel I, 
curs organizat de Universitatea din Craiova (2007) 
 

Certificate de absolvire acreditate 
CNFPA/ ANC 

• Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema ”Evaluator proiecte”, 
organizat de G.S. Consulting Serv SRL (2014) 

• Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema „Comunicare în limba 
engleză”, organizat de Centrul Lingvistic de Formare Profesională (2012) 

• Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema „Manager proiect”, 
organizat de Kaizen Training Consulting (2010) 

• Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema „Formator”, organizat de 
Acces Oltenia (2010) 
 

Diplome obținute pentru 
participarea la cursuri/sesiuni de 

instruire/simpozioane 

• Certificat de participare la Programul de formare în didactica specialităţii Disciplinelor 
psihopedagogice, în cadrul proiectului POSDRU 87/1.3/S/63709 „Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior” 
(16 – 23 iunie 2013) 

• Diplomă de absolvire a cursului „Parlamentul european şi rolul său în economia 
europeană”, organizat de Hotnews.ro şi Centrul pentru Jurnalism Independent (2012) 

• Certificat de absolvire a cursului de „Agenți pentru servicii de investiţii financiare”, 
organizat de Asociaţia Brokerilor Bucureşti (2008) 
 

Diplome pentru participarea la 
școli de vară 

• Diplomă pentru participarea la şcoala de vară „Nouvelles technologies et révolution 
médiatique”, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov, ROMÂNIA, 23-30 iulie 
2006 (2006) 
 

Diplome obţinute pentru 
recunoaşterea contribuţiilor 

ştiinţifice 

• Diplomă de onoare, la aniversarea a 45 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, pentru contribuţii la dezvoltarea învăţământului economic 
superior la Craiova (2011) 
 

Premii obţinute • PREMIUL III pentru literatură de specialitate economică din domeniul Comerţ – Turism 
pentru cartea „Strategies on the mobile telecommunications market from Romania”, a 
cărei prefaţă este realizată de către domnul Jean-Claude MILLION, profesor la 
Universitatea din Strasbourg, FRANŢA, autor Georgeta-Mădălina MEGHIŞAN, Editura 
Shaker Verlag (editură de prestigiu internaţional recunoscut- A2, conform CNATDCU), 
Aachen, GERMANIA, ISBN 978-3-8440-1564-5, anul publicării 2012, acordat de AFER 
(Asociaţia Facultăţilor de Economie din România) (2013) 

• PREMIUL „CEL MAI BUN DEBUT PROFESORAL”, acordat de AFER (Asociaţia 
Facultăţilor de Economie din România) (2011) 

• Coordonarea a 5 studenţi pentru participarea la Simpozionul Naţional Studenţesc 
„Student, Ştiinţă, Societate”, Ediţia a IX-a, Universitatea din Petroşani, Facultatea de 
Ştiinţe, 13-14 mai 2011, Petroşani (premiul I şi premiul III la Sectiunea Marketing), titlu 
articole: „Studiu de marketing privind comportamentul de consum al tinerilor faţă de 
produsele tip fast food” (Premiul I), „Studiu de marketing privind atitudinea studenţilor 
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova faţă de angajarea pe 
perioada studiilor de licenţă” (Premiul III) (2011) 

• PREMIUL III, International Conference of Business Communication, organizată de 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Business, Cluj-Napoca, titlu articol: „Studiu 
de marketing privind oferta companiilor de telecomunicaţii mobile din România” (2009) 

• MENŢIUNE, Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea Marketing, 
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organizată de AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România), A.S.E. 
Bucureşti, titlu articol: „Politica de publicitate în cadrul ING BANK” (2007) 

• MENŢIUNE, Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea Marketing, 
organizată de AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România), Universitatea 
Al.I. Cuza, Iaşi, titlu lucrare: „Imaginile publicitare cu copii din revistele pentru femei şi 
părinţi” (2006) 
 

Trainer • Trainer sesiune de ”Conștientizare egalitate de șanse”, în cadrul proiectului ”Module de 
pregătire în administrația publică locală, în cadrul Asociației Celor Șapte Comunități”, cod 
SMIS 23188, 22 ianuarie 2015, Copșa Mică, Sibiu, ROMÂNIA; 

• Trainer sesiune de ”Conștientizare dezvoltare durabilă”, în cadrul proiectului ”Module 
de pregătire în administrația publică locală, în cadrul Asociației Celor Șapte Comunități”, 
cod SMIS 23188, 22 ianuarie 2015, Copșa Mică, Sibiu, ROMÂNIA; 

• Trainer curs ”Managementul resurselor umane”, în cadrul proiectului ”Module de 
pregătire în administrația publică locală, în cadrul Asociației Celor Șapte Comunități”, cod 
SMIS 23188, 05-28 ianuarie 2015, Copșa Mică, Sibiu, ROMÂNIA; 

• Trainer curs ”Integritate și transparență în managementul resurselor umane”, 
organizat de Asociația pentru Implementarea Democrației, 19-24 iunie 2014, București, 
ROMÂNIA; 

• Trainer curs acreditat CNFPA/ ANC cu tema ”Manager de proiect”, organizat de SC 
REGIO OLTENIA CONSULTING SRL, 6 – 15 decembrie 2013, Craiova, ROMÂNIA; 

• Trainer curs acreditat CNFPA/ ANC cu tema ”Manager de proiect”, organizat de SC 
EULINK PRO SRL, 04 - 06 septembrie 2013; 

• Trainer curs acreditat CNFPA/ ANC cu tema ”Manager de proiect”, în cadrul proiectului 
POSDRU/92/3.1/S/62002 „Stimularea spiritului antreprenorial şi a mediului de afaceri prin 
îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi dezvoltarea competenţelor manageriale şi 
antreprenoriale”, 17 mai – 1 iunie 2013, Craiova, ROMÂNIA; 

• Trainer curs acreditat CNFPA/ ANC cu tema ”Manager de proiect”, în cadrul proiectului 
POSDRU/92/3.1/S/62002 „Stimularea spiritului antreprenorial şi a mediului de afaceri prin 
îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi dezvoltarea competenţelor manageriale şi 
antreprenoriale”, 12 – 27 aprilie 2013, Craiova, ROMÂNIA; 
 

Moderator • Moderator în cadrul secţiunii „Economics and Tourism”, în cadrul conferinței internaționale 
”2nd internationsl multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts”, 
oranizată de Bulgarian Academy of Science, Albena, BULGARIA (26 august-1 septembrie 
2015); 

• Moderator în cadrul secţiunii „Practica profesională în învăţământul universitar”, în cadrul 
conferinţei internaţionale „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii”, Universitatea din 
Craiova, Craiova, ROMÂNIA (19-20 octombrie 2013) 

• Moderator în cadrul secţiunii Management, „Marketing şi Administraţie Publică” al 
Simpozionului Naţional Studenţesc „Student, Ştiinţă, Societate”, Ediţia a IX-a, 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Petroşani, ROMÂNIA (13-14 mai 2011) 
 

 Director de proiecte de 
cercetare-dezvoltare  

• CNCSIS BD 147/2008, Sursa de finanţare: CNCSIS, Volumul finanţării: 54000 RON, 
Durata finanţării 3 ani, Principalele publicaţii: Teza de doctorat „Managementul strategic al 
operatorilor de telefonie mobilă din România” 

• CNCSIS MC nr 69/septembrie 2008, Sursa de finanţare: CNCSIS, Volumul finanţării: 1597 
RON, Principalele publicaţii: „External environment analysis on the Romanian 
telecommunication market”, articol prezentat la Conferinţa internaţională „International 
Conference on Applied Busines & Economics”, organizată de Universitatea Aristotle din 
Salonic, GRECIA , Perioada: 1-5 octombrie 2008 
 

Lucrări cuprinse în programul 
sesiunilor plenare din cadrul unor 

manifestări ştiinţifice  

• Cuprinderea lucrării ”Egalitatea de șanse și serviciile de telecomunicații mobile”, în 
programul sesiunii plenare, autor Georgeta-Mădălina Meghișan, Sesiunea științifică 
”Egalitate de șanse în spațiul cultural european”, din cadrul proiectului 
POSDRU/159/1.5/S/136077 ”Cultura română și modelele culturale europene: cercetare, 
sincronizare, durabilitate”, 26 iunie 2015, Academia Română, București, ROMÂNIA;  

• Cuprinderea lucrării „Demands and tendences on the current workmarket from Romania”, 
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în programul sesiunii plenare, autori Nicu Marcu, Georgeta-Mădălina Meghişan, 
Conferinţa internaţională "Perspective europene ale pieţei muncii. Inovare, competenţe, 
performanţă", Academia Română-  Institutul de Prognoză Economică, Bucureşti, 
ROMÂNIA, Baze de date: EconLit, Repec, Doaj, Ebsco, Icaap, 9- 10 decembrie 2013; 

• Cuprinderea lucrării „Strategic Approaches within the Mobile Telecommunications from 
Romania Using the Pehrsson Model” în programul sesiunii plenare, autor unic, Sesiunea 
de Comunicări doctorale în Management „Managementul organizaţiilor din România în 
etapa actuală”, organizată de Societatea Academică de Managemnt din România 
(SAMRO) şi Centrul de cercetare în managemnt şi de administrare a afacerilor, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, ROMÂNIA, 02-03 iulie 2010; 

 
Cărţi în biblioteci internaţionale • Cartea intitulată cartea „Strategies on the mobile telecommunications market in Romania”, 

Editura Shaker Verlag (editură de prestigiu internaţional recunoscut- A2, conform 
CNATDCU), Aachen, GERMANIA, 2012, autor Georgeta-Mădălina MEGHIŞAN, poate fi 
găsită la Biblioteca Naţională a Germaniei, Biblioteca Universitară a Universităţii 
Humboldt din Berlin, Biblioteca Centrală Germană pentru Ştiinţe Economice,  şi este 
indexată în baza de date internaţională a bibliotecilor din întreaga lume WORLDCAT 
(www.worldcat.org); 

• Cartea intitulată „Marketing - definiţii, studii de caz, aplicaţii”, Editura Uranus, Bucureşti, 
2008, autor Georgeta-Mădălina Meghişan, poate fi găsită în 9 biblioteci ale unor instituţii de 
învăţământ superior din Uniunea Europeană (Universitatea din Strasbourg – Franţa, 
Biblioteca Naţională Universitară din Strasbourg – Franţa, Universitatea Haute Alsace 
din Colmar – Franţa, Universitatea Pierre Mendes din Grenoble – Franţa, 
Universitatea Jean Moulin din Lyon – Franţa, Universitatea Carlos III din Madrid - 
Spania, Universitatea din Aberdeen – Scoţia, Universitatea din Berlin – Germania, 
Universitatea de Stat Baden Wurttemberg din Karlsruhe - Germania) şi este indexată în 
baza de date internaţională a bibliotecilor din întreaga lume WORLDCAT 
(www.worldcat.org);  

• Cartea „Cercetări de marketing”, editura Sitech (editură de prestigiu internaţional 
recunoscut- A2, conform CNATDCU), Craiova, 2008, autori: Ion Stancu, Gheorghe 
Meghişan, Georgeta-Mădălina Meghişan, se află în 4 biblioteci ale unor instituţii de 
învăţământ superior din Uniunea Europeană (Universitatea Carlos III din Madrid – 
Spania, Universitatea Haute Alsace din Colmar – Franţa, Universitatea din Strasbourg 
– Franţa, Biblioteca Naţională Universitară din Strasbourg – Franţa) si este indexată în 
baza de date internaţională a bibliotecilor din întreaga lume WORLDCAT 
(www.worldcat.org); 

• Cartea „I.Imaginile publicitare cu copii - II.Les publicités avec des enfants”, editura Lumen, 
Iaşi, 2007, autor Georgeta-Mădălina Meghişan, există într-o bibliotecă a unei instituţii de 
învăţământ superior din Uniunea Europeană (Universitatea din Strasbourg – Franţa) şi 
este indexată în baza de date internaţională a bibliotecilor din întreaga lume WORLDCAT 
(www.worldcat.org). 
 

Publicaţii • 5 articole în reviste cotate ISI, cu factor de impact mai mare ca 0; 
• 38 de articole publicate în reviste BDI; 
• 11 cărţi publicate; 
• 35 de studii publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale; 
• Director/ membru în echipă în 12 proiecte; 

 
Citări în lucrările altor autori • Lucrarea care citează: ” ”Wpływ kryzysu finansowego na strukturę zadłużenia publicznego 

krajów Unii Europejskiej” (Impact of financial crisis on the structure of public debt in the 
European Union countries), Tomasz Uryszek, The Journal of Management and Finance, 
2013, volume 2, issue 3, pp. 408-419, 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-184a2dcd-083d-4294-
b5dc-1327d2c4b9ce, revistă indexata BDI (Index Copernicus), link articol: 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171300603; 
Lucrarea citată: ”The Need for Public Debt Management in the Context of Sustainable 
Development within the European Union”, Annals of the University of Oradea. Economic 
Series, Special edition „20 Years of Academic Economic Education in Oradea”, Nicu Marcu, 
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Georgeta-Mădălina Meghișan, ISSN 1222-569X, pp. 365-371, 2011, 
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/special/033.pdf;  

• Lucrarea care citează:  ”Public debt under financial crisis in the New EU Member States”, 
autor T. Uryszek, publicată în Entrepreneurship and human resources in management, 
volume 15, issue 1 (ian 2014), indexată BDI  
http://www.degruyter.com/view/j/eam.2014.15.issue-1/eam-2014-0012/eam-2014-0012.xml , 
link articol: http://www.degruyter.com/view/j/eam.2014.15.issue-1/eam-2014-0012/eam-2014-
0012.xml; Lucrarea citată:  ”The need for public debt management in the context of 
sustainable development within European Union”, Annals of the University of Oradea. 
Economic Series, Special edition „20 Years of Academic Economic Education in Oradea”, 
revistă cotată CNCSIS B+, indexată în următoarele baze de date: REPEC, DOAJ, 
EBSCO,  SCIPIO, CABELL’S DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES, SCOPUS, 
ISSN 1222-569X, pp. 365-371, 2011, 
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/special/033.pdf, autori Nicu Marcu, 
Georgeta-Mădălina Meghişan;  

• Lucrarea care citează: ”Marketing vs. Fashion trend – between myth and reality”, autor 
Flaviu Meghișan, indexată de baza de date IDEAS 
(https://ideas.repec.org/a/ovi/oviste/vxiiy2012i2p801-805.html ), link articol 
http://www.researchgate.net/profile/Laura_Brad/publication/260083266_The_Importance_of_F
inancial_Audit_and_Reporting_on_the_Prediction_of_Companies'_Performance_on_the_Buc
harest_Stock_Exchange/links/0deec53471392b9213000000.pdf#page=824; Lucrarea citată:  
”Marketing study regarding the consumers behavior towards the Auchan Hypermarkets from 
Romania”, publicată în Procedia Economics and Finance, revistă indexată ISI Proceedings, 
Volumul 3, pg. 502-508, 2012, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001876, autori Ion Stancu, 
Georgeta-Mădălina Meghişan;  

• Lucrarea care citează: ”The investigation of factors affecting consumer behavior of 
Consumers, autor Zainab Mirzaei, Academic Journal of Research in Business & Accounting, 
revistă indexată ISI Thomson, Impact factor = 0.656, vol. 2, no. 2, februarie 2014, pp. 21-
28, revistă indexată în baza de date 
http://ajrba.newscienceseries.com/files_site/paperlist/Journal2-2-140930143849.pdf, link 
articol: http://www.ajrba.newscienceseries.com/files_site/paperlist/Journal2-2-
140930143849.pdf; Lucrarea citată:  ”Marketing study regarding the consumers behavior 
towards the Auchan Hypermarkets from Romania”, publicată în Procedia Economics and 
Finance, revistă indexată ISI Proceedings, Volumul 3, pg. 502-508, 2012, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001876, autori Ion Stancu, 
Georgeta-Mădălina Meghişan; 

• Lucrarea care citează: ”The influence of perceived hypermarket size on perceived 
hypermarket reputation, trust and customer willingness to purchase in South Africa”, autori 
Richard Chinomona, Osayuwamen Omoruyi, Journal of Economics and Behavioral Studies, 
vol 7, nr. 4, pp. 60-70, 2015, revistă indexată BDI 
(http://www.ifrnd.org/JournalDetail.aspx?JournalID=2), link articol: 
http://www.ifrnd.org/Research%20Papers/J7(4)6.pdf; Lucrarea citată:  ”Marketing study 
regarding the consumers behavior towards the Auchan Hypermarkets from Romania”, 
publicată în Procedia Economics and Finance, revistă indexată ISI Proceedings, Volumul 3, 
pg. 502-508, 2012, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001876, 
autori Ion Stancu, Georgeta-Mădălina Meghişan; 

• Lucrarea care citează: ”Branding paradigms in the fast moving consumer goods industry”, 
autor Roxana Wright, Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe, vol. 
6, nr. 2 (2014), revistă indexată BDI 
(http://www.rebcee.eu/index.php/REB/about/editorialPolicies#custom-0), link articol: 
http://www.rebcee.eu/index.php/REB/article/view/57; Lucrarea citată:  ”Marketing study 
regarding the consumers behavior towards the Auchan Hypermarkets from Romania”, 
publicată în Procedia Economics and Finance, revistă indexată ISI Proceedings, Volumul 3, 
pg. 502-508, 2012, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001876, 
autori Ion Stancu, Georgeta-Mădălina Meghişan; 

• Lucrarea care citează:  ”Impact of visual tools for webmaster – heatmap on e-marketing 
strategies”, autori: Anca Mehedințu, Cerasela Pîrvu, Laura Giurcă Vasilescu, publicată în 
conferința internațională ”Recent Researches in Tourism and Economic Development”, 2011, 
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indexată BDI (http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Drobeta/TED/TED-75.pdf ), 
link articol: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Drobeta/TED/TED-75.pdf; 
Lucrarea citată:  „Competitie Strategies in Services Marketing”,  publicată în Annals of the 
University of Craiova, Economic Sciences Series, XXXVII, vol 5, 
http://feaa.ucv.ro/annals/v5_2008/0036v5-020.pdf, revistă cotată CNCSIS B+, autori: Flaviu 
Meghisan, Cătălin Mihail Barbu, Georgeta Mădălina Meghişan; 

• Lucrarea care citează:  ”Towards an integrated project: higher education and graduate 
employment in Romania, autori: Silvia Florea, Constantin Oprean, din revista Management of 
Sustainable Development, 2012,  indexată de următoarele baze de date: Cabell's Directory, 
Celdes, CNPIEC, EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Google Scholar, 
Index Copernicus, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Research Papers in 
Economics (RePEc), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's 
Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC)  
(http://www.cedc.ro/media/MSD/Papers/Volume%202%20no%202%202010/12.pdf ), link 
articol: http://www.cedc.ro/media/MSD/Papers/Volume%202%20no%202%202010/12.pdf; 
Lucrarea citată: „Employment,productivity, output growth in emerging countries. Evidence 
from Romania”, publicată de baza de date internațională MPRA (2008), Claudiu Bocean, 
Cătălina Sitnikov, Georgeta-Mădălina Meghisan; 

• Lucrarea care citează: ”Advert exposure on consumer purchase decisions: an empirical 
study on MTN Nigeria”, autori: Aka Deborah, Okorie Nelson, Kehinde Joseph, Journal of 
Accounting and Auditing: Research & Practice, vol. 2015 (2015), revistă indexată BDI 
(http://www.ibimapublishing.com/journals/JAARP/indexing.html), link articol: 
http://www.ibimapublishing.com/journals/JAARP/2015/435369/435369.pdf; Lucrarea citată:  
”The role of advertising in the purchase decision process”, Analele Universității din Oradea, 
revistă cotată CNCSIS B+, vol. 4 (2008),   
http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2008/v4-management-marketing/163.pdf, autori: 
Sorina-Raula Gîrboveanu, Liviu Crăciun, Georgeta-Mădălina Meghișan; 

• Lucrarea care citează: ”The role of branding, promotion and sub-culture in the consumption 
of breakfast cereals in Thailand”, autori: Christina Koutra, Monlapak Thespol, Isaac K Ngugi, 
Journal of Hotel & Business Management, 20015, 4:1, revistă indexată BDI: 
http://www.omicsgroup.org/journals/aimsandscope-hotel-business-management-open-
access.php, link articol: http://www.omicsgroup.org/journals/the-role-of-branding-promotion-
and-subculture-in-the-consumption-ofbreakfast-cereals-in-thailand-2169-0286-1000113.pdf; 
Lucrarea citată:  ”The role of advertising in the purchase decision process”, Analele 
Universității din Oradea, revistă cotată CNCSIS B+, vol. 4 (2008),   
http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2008/v4-management-marketing/163.pdf, autori: 
Sorina-Raula Gîrboveanu, Liviu Crăciun, Georgeta-Mădălina Meghișan; 

• Lucrarea care citează: „Economie comercială”, ProUniversitaria, Bucureşti, 2013, autor 
Flaviu Meghişan; Lucrarea citată:  „Economics of the enterprise”, Sitech, Craiova, 2012, 
autor Georgeta-Mădălina Meghişan; 

• Lucrarea care citează:   „Marketingul bunurilor productive”, Universitaria, Craiova, 2011, 
autor Daniela Popescu; Lucrarea citată: „Marketing – definiții, studii de caz și aplicații, 
Uranus, Bucharest, 2008, autor Georgeta-Mădălina Meghişan. 
 

Membru în Colectivul de redacţie/ 
Colectivul de recenzie 

• Membru în Colectivul de redacție al revistei Annales Universitatis Apulensis series 
Oeconomica, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ROMÂNIA, indexată de 
următoarele baze de date:  REPEC, DOAJ, EBSCO, EconLit, CABELL’S DIRECTORY FOR 
PUBLISHING OPPORTUNITIES, Index Copernicus, Ulrich’s, Genamics JournalSeek, Open 
J-Gate (http://www.uab.ro/oeconomica/  ) (2015); 

• Membru în Colectivul de redacție al revistei Revista Tinerilor Economiști (The Young 
Economists Journal), 2015, (http://stat257.central.ucv.ro/rte/) ; 

• Membru în Colectivul de redacție al revistei Economic Research din CROAȚIA, 2015, 
(http://theerjournal.com/ ) 

• Membru în Colectivul de redacție al Conferinţei internaţionale „European Integration – 
New Challenges” – EINCO 2015, organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Oradea, ROMÂNIA (28-30 mai 2015), indexată de următoarele baze de 
date:  REPEC, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, CABELL’S DIRECTORY FOR PUBLISHING 
OPPORTUNITIES, SCOPUS (http://anale.steconomiceuoradea.ro/en/einco-2015-editorial-
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review-board/ ) 
• Membru în Colectivul de redacție al Conferinţei internaţionale „European Integration – 

New Challenges” – EINCO 2014, organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Oradea, ROMÂNIA (30-31 mai 2014), indexată de următoarele baze de 
date:  REPEC, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, CABELL’S DIRECTORY FOR PUBLISHING 
OPPORTUNITIES, SCOPUS (http://anale.steconomiceuoradea.ro/en/einco-2014-editorial-
review-board/)  

• Membru în Comitetul de redacție al Conferinţei internaţionale „European Integration – 
New Challenges” – EINCO 2013, organizată de Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Oradea, ROMÂNIA (24-25 mai 2013), indexată de următoarele baze de 
date:  REPEC, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, CABELL’S DIRECTORY FOR PUBLISHING 
OPPORTUNITIES, SCOPUS (http://anale.steconomiceuoradea.ro/en/einco-2013-editorial-
review-board/) 

• Membru în Colectivul de redacţie (evaluatori interni) al Revistei Management&Marketing, 
revistă recunoscută de CNCSIS (B+) şi indexată în baze de date internaţionale (2011-
prezent) (http://www.mnmk.ro/documents/listevaluatoriinterni.doc ) 

• Membru în Comitetul Ştiinţific şi al Conferinţei internaţionale „The Impact of EU Integration 
on Border Regions”, organizată de Univeristatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, 
Craiova, ROMÂNIA (29-30 iunie 2011) 

 
Membru în asociaţii 

ştiinţifice/profesionale/ 
studenţeşti 

• Membru în Asociaţia Română de Marketing (2010 - Prezent) 
 

Stagii de cercetare, documentare, 
instruire 

• Stagiu de cercetare postdoctorală la Universitatea din Strasbourg, FRANȚA, în cadrul 
proiectului POSDRU/159/1.5/S/136077 ”Cultura română și modelele culturale europene: 
cercetare, sincronizare, durabilitate”, Academia Română, București, ROMÂNIA, 15 iulie-15 
august 2015; 

• Stagiu de cercetare postdoctorală la Universitatea din Strasbourg, FRANȚA, în cadrul 
proiectului POSDRU/159/1.5/S/136077 ”Cultura română și modelele culturale europene: 
cercetare, sincronizare, durabilitate”, Academia Română, București, ROMÂNIA, 1 februarie-
1 martie 2015; 

• Stagiu de instruire/ cercetare la Universitatea din Piraeus, GRECIA, în cadrul acordului 
ERASMUS între Universitatea din Piraeus, GRECIA şi Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, ROMÂNIA, 30 iunie - 7 iulie 2013 

• Stagiu de documentare şi cercetare la Universitatea Robert Gordon din Aberdeen 
(SCOŢIA), în cadrul proiectului de cercetare POSDRU/86/1.2/S/533356, 26 martie - 6 
aprilie 2012 

• Stagiu de monitorizare la Instituto de Formacion Integral S.l.U. din Madrid, SPANIA, în 
cadrul proiectului de cercetare POSDRU ID 62002 „Stimularea spiritului antreprenorial şi a 
mediului de afaceri prin îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor şi dezvoltarea 
competenţelor manageriale şi antreprenoriale”, 6 - 13 noiembrie 2011 

• Stagiu de documentare/ cercetare la UNIAUDAX (Centro de Investigacao e Apoio ao 
Empreendedorismo e Empresas Familiares), Lisabona, PORTUGALIA, în cadrul 
contractului de cercetare nr. 41C/10.06.2009, 22-30 octombrie 2010 

• Stagiu cercetare doctorală ERASMUS la Universitatea din Strasbourg, FRANŢA (IUT 
Louis Pasteur), 15 februarie – 15 mai 2010 
 
 

Profesor invitat  
(Exclusiv Erasmus) 

• Profesor invitat pentru susținerea de cursuri în domeniul „Administrarea Afacerilor” la 
ISCTE (University Institute of Lisbon), în cadrul acordului ERASMUS între Institutul 
Universitar din Lisabona, PORTUGALIA şi Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor (Universitatea din Craiova, ROMÂNIA), 25 iunie - 01 iulie 2012; 

• Profesor invitat pentru susținerea de cursuri pe tema Cercetări de marketing la 
Universitatea de Stat Baden-Wurttemberg, Karlsruhe, GERMANIA, în cadrul proiectului 
Erasmus Lifelong Learning Intensive Programme – „Marketing Research Project in 
Europe”, MARPE 2011, 26 iunie – 14 iulie 2011; 

• Profesor invitat pentru susținerea de cursuri pe tema Marketing şi Management la IUT 
Louis Pasteur în cadrul acordului ERASMUS între Universitatea din Strasbourg, FRANŢA 
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şi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (Universitatea din Craiova, 
ROMÂNIA), 11-16 septembrie 2009; 
 

Activități universitare • Membru în Biroul electoral al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Universitatea din Craiova (2014) 

• Membru în Comisia pentru Relaţii internaţionale în cadrul Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, conform hotărârii Consiliului Facultăţii 
din data de 24.05.2012 

• Membru în colectivul de editare al Ghidului Erasmus pentru studenţii străini, Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova (2012)  

• Elaborare orar Master (semestrul II - anul universitar 2011/2012, semestrul I - anul 
universitar 2012/2013, semestrul II - anul universitar 2012/2013) 

• Îndrumare lucrări de licenţă (2012 - Prezent) 
• Îndrumare lucrări de distertaţie (2013 - Prezent) 
• Membru în comisia de admitere la licenţă (2008-2014) 
• Secretar în comisii pentru examenul de licenţă (2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015) 
• Secretar în comisii pentru examenul de disertaţie (2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 

2014/2015) 
• Membru în comisii pentru examenul de disertaţie (2013/2014, 2014/2015) 

 
Anexe I. Lista de lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate ; 

 

  
 Lect.univ.dr. Georgeta-Mădălina MEGHIŞAN 

 

 
 


