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Informaţii personale  

Nume / Prenume ILIE George-Dragoş 

Adresă(e) Str. Pictor Oscar Obedeanu nr. 18, cod poştal 202217, Craiova, judeţul Dolj, România 

Telefon(oane) Fix: +402514352400 Mobil: +4072315168 

Fax(uri) +400251598265 

E-mail(uri) dragosgilie2002@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 05.10.1970 
  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă/ 
Domeniul ocupaţional 

Conferenţiar universitar doctor 

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, Str. Brazda lui 
Novac nr.4, 200690 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de cercetare şi didactice 
Cercetare şi învăţământ universitar 

  

Locul de muncă/ 
Domeniul ocupaţional 

Lector universitar doctor 

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2007 – Octombrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat    Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, Str. Brazda lui 
Novac nr.4, 200690 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de cercetare şi didactice 
Cercetare şi învăţământ universitar 

  

Perioada  Februarie 2002 - septembrie 2007  

Funcţia sau postul ocupat Asistent relaţii corporate 

mailto:dragosilie2002@yahoo.com
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Activităţi şi responsabilităţi principale -Informare şi comunicare cu clientelă bancară în legătură cu produsele oferite de bancă pe segmentul 
corporate. 
-Coordonarea activităţilor de administrare a creditelor corporate 
-Coordonarea şi organizarea activităţilor de analiză şi evaluare a situaţiilor financiar-contabile ale 
agenţilor economici. 
-Activităţi de training în sistemul propriu de lectori –pregătirea şi perfecţionarea personalului  
-Coordonarea studenţilor în stagiul de practică de specialitate şi integrarea acestora la locul de muncă 

Numele şi adresa angajatorului BCR Group Erste Bank, Sucursala Jiul Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Bancar 
  

Perioada Septembrie 1999 – februarie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Analist credite 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Activităţi de informare şi comunicare cu managementul societăţilor comerciale private pentru 
dezvoltarea afacerilor. 
-Promovarea dezvoltării relaţiilor în sectorul antreprenorial.  
-Promovarea parteneriatelor în sectorul antreprenorial. 
-Activităţi de acordare şi administrare a creditelor corporate. 
-Activităţilor de analiză şi evaluare a situaţiilor financiar-contabile ale agenţilor economici privaţi si de stat. 
-Coordonarea studenţilor în stagiul de practică de specialitate şi integrarea acestora la locul de muncă. 

Numele şi adresa angajatorului BCR  Sucursala Jiul Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Bancar 
  

Perioada Martie 1996  - septembrie 1999  

Funcţia sau postul ocupat Analist credite 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Dezvoltarea afacerilor utilizând garanţiile bancare internaţionale. 
-Activităţi privind: finanţarea tranzacţiilor internaţionale, consultanţă financiară în finanţarea comerţului 
internaţional, consultanţă financiară în finanţarea tranzacţiilor de pe piaţa de capital, acordarea şi 
urmărirea creditelor corporate, finanţarea tranzacţiilor, analiza indicatorilor economico-financiari 
-Promovarea relaţiilor între firmele româneşti şi partenerii externi 
-Dezvoltarea şi promovarea activităţilor de refinanţare în tranzacţiile internaţionale 
-Coordonarea studenţilor în stagiul de practică de specialitate şi integrarea acestora la locul de muncă 

Numele şi adresa angajatorului BANCOREX, Sucursala Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Bancar 
  

Perioada Octombrie 1995 – martie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare cursuri de Asigurări 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 8 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Master în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management Financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 7 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în economie 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Finanţe-Credit 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Activitatea de cercetare în cadrul granturilor şi proiectelor: 
  ■ Riscuri şi alternative în asigurările tranzacţiilor de pe piaţa produselor şi serviciilor bancare, 
Contract nr. 2099/21.01.2013, valoare 2024 EUR, beneficiar GELIAS BROKER DE ASIGURARE SRL – 
director de proiect. 
  ■ Politici şi strategii privind promovarea exportului cu legume în noul context economic 
european, Contract nr. 8832/15.12.2009, valoare 8.474 lei, beneficiar SC SERE UNIVERSAL SRL - 
membru în echipa de cercetare. 
  ■ Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei, Contract nr. POSDRU/97/6.3/S/58571 din 2010, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!, valoare 4.095.192 lei –manager comunicare şi 
relaţii 
  ■ Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural, Contract nr. 
POSDRU/110/5.2/G/89015 din data de 30.01.2012, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!, 
valoare 1.630.680 lei –manager relaţii publice 

 
Servicii profesionale şi academice: 

■ Assistant Editor la Journal of Applied Research in Finance (Indexat in CEEOL, EBSCO şi 
IndexCopernicus); 

   ■ Recenzor în cadrul WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society); 
   ■ Recenzor pentru conferinţa: American Conference on Applied Mathematics (MATH 08), Cambridge, 
Massachusetts, USA 24-26 martie 2008; 
   ■ Recenzor pentru conferinţa: American Conference on Management, Marketing and Finances (MMF 
08), Cambridge, Massachusetts, USA, 24-26 martie 2008; 
   ■ Şef colectiv de cercetare în cadrul CESMAA (Centrul European de Studii Manageriale în 
Administrarea Afacerilor); 
   ■ Membru în Comitetul Ştiinţific al JAES  (The Journal of Applied Economic Sciences), revistă cotată 
B+ CNCSIS, indexată în următoarele baze de date internaţionale: RePEC, SCOPUS, CEEOL, 
IndexCopernicus, EBSCO; 
   ■ Preşedinte al Comitetului local de organizare pentru a doua conferinţă internaţională “Business 
and Information Technologies. New approaches”, Facultatea de Management Financiar Contabil 
Craiova, 24-25 Octombrie 2008  
   ■ Membru în International Program Committee, pentru a treia conferinţă internaţională “Further 
Challenges for a Competitive Management”, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 24-
25 Octombrie 2009  
      ■ Membru în International Program Committee, pentru a patra conferinţă internaţională “The 
World’s Economy in the Times of Global Crisis”, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 
29-30 Octombrie 2010  

■ Preşedinte al Comitetului local de organizare - a IVa conferinţă internaţională “The World’s 
Economy in the Times of Global Crisis”, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 29-30 
Octombrie 2010  
■ Membru în International Program Committee - aVa conferinţă internaţională “New Tendencies in 
Knowledge Based Society”, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 25 noiembrie 2011  
■ Membru în Comitetul Ştiinţific al conferinţei internaţionale -“5th WSEAS International Conference 
on NATURAL HAZARDS (NAHA 2012)”, Sliema, Malta, September 7-9, 2012; 

   ■ Membru în Comitetul Ştiinţific al conferinţei internaţionale -“13th WSEAS International Conference 
on MATHEMATICS AND COMPUTERS IN BUSINESS AND ECONOMICS”, G.Enescu University, Iaşi, 
june 13-15, 2012; 
   ■ Premiul pentru cea mai bună prezentare: -“Externals And Economic Equity” – acordat de Centrul 
European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor cu ocazia celei de a doua conferinţe 
internaţionale “Business and Information technologies. New approaches” – Universitatea Spiru Haret, 
Craiova,  24-25 Octombrie,  2008  
    ■ Premiul pentru întreaga activitate şţiinţifică derulată în cursul anului 2011 – acordat de Centrul 
European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor  
    ■ Premiul pentru întreaga activitate didactică -“Profesorul anului 2010” – acordat de Facultatea de 
Management Financiar Contabil Craiova, Universitatea Spiru Haret  

  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Comunicare foarte  bună cu reprezentanţii mass-media şi reprezentanţii pieţei muncii în procesul de 
implementare a proiectului POSDRU 58571 „Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei” şi 
POSDRU 89015 Dezvoltarea resurselor umane şi a liberei iniţiative în mediul rural. 
-Relatarea obiectivă a evenimentelor din Centrul Universitar Craiova al Universităţii Spiru Haret pentru 
ziarul naţional Opinia Naţională.  
-Comunicare foarte bună cu antreprenorii din sistemul privat. Abilitatea de a comunica a fost 
dobândită de-a lungul timpului ca urmare a activităţilor de dezvoltare şi finanţare a afacerilor pe care 
le-am desfăşurat în cadrul băncilor 
-Abilităţi privind procesul de integrare a studenţilor şi noilor angajaţi la locul de muncă şi efectuarea 
corespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către aceştia. 
-Spirit de echipă 
Membru în societăţi Ştiinţifice şi profesionale 
■ CESMAA – European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration; 
■ WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society, Active Reviewer; 

  

Domeniu de Competenţă     Monedă, Credit, Bănci, Produse şi servicii bancare, Creditarea agenţilor economici, Buget şi Trezorerie 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

■Experienţă foarte bună în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea activităţilor de dezvoltare şi 
finanţare a afacerilor în mediul privat şi de stat dobândită ca urmare a atribuţiunilor avute în cadrul  
celor mai mari bănci din România (Banca Română de Comerţ Exterior şi Banca Comercială Română 
Group Erste Bank).  
■Experienţă foarte bună in coordonarea de persoane cu ocazia efectuării în sistemul bancar a unor 
raportări şi studii de specialitate 
■Experienţă în ceea ce priveşte formarea de specialişti în business ca urmare a activităţilor de 
training desfăşurate în sistemul propriu de lectori al BCR –pregătirea şi perfecţionarea personalului 
■Preşedintele Comitetului local de organizare a Conferinţei internaţionale organizată de Centrul 
European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor (anual). 
■ Membru al Consiliului Facultăţii; 
■ Coordonator Programul de studii Finanţe şi Bănci 
■ Peşedinte al Comisiei de etică pe facultate 
■ Coordonarea activităţii redacţionale şi publicistice a Journal of Applied Research in Finance în 
calitate de Assistant Editor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -Administrare site Web: www.spiruharet.ro/facultate 
-Administrare platforma Blackboard pentru studii de masterat 
-Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii e-Learning, Departamentul IT, 
Universitatea Spiru Haret 
-Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii IFR-ID, Departamentul de Învăţământ 
cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă, Universitatea Spiru Haret 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sistemul de operare Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point), utilizarea sistemului 
Blackboard de tip eLearning pentru evaluare şi instruire. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  ■ Certificat de absolvire a cursurilor de Formator, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului.  

  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe   

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.spiruharet.ro/facultate



