Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

BUTACI Casian Valentin

Adresa

Bld. Decebal nr. 65F, Bl. ANL 2, Sc.B, Ap. 16, localitatea Oradea, judeţul Bihor

Telefon

Mobil: 0788 208118

Fax
E-mail casian12@yahoo.com, cbutaci@univagora.ro
Cetăţenia
Data naşterii

Română
12 iulie 1975

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Februarie 2006 – Prezent
Lector dr.

Discpline predate la nivel Licentă Statistică, Econometrie, Finanțele Întreprinderii, Analiză Economico-Financiară
Discpline predate la nivel
Postuniversitar
Alte discipline predate
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Cursul de Audit intern
Cursul de Matematică economică(2009-2010), Seminarul de Matematică financiară și
actuarială(2004-2005)
Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Piata Tineretului nr. 8, 410526, ORADEA, jud. BIHOR
Educaţie/Învaţământ
Martie 2011 – Aprilie 2012
Expert pe termen scurt in cadrul proiectului MOSAIC-Măsuri complexe pentru ocupare - şanse
sporite pe piaţa muncii. Proiect european POSDRU castigat de universitatea Agora in parteneriat cu
Camera de Comerţ Bihor.
Analist de date privind piata muncii. Orientare si consiliere profesionala personalizata pentru
persoanele care alcatuiesc grupul ţintă al proiectului. Lectorul cursului de Managementul afecerilor,
din cadrul proiectului, privind formarea de competențe antreprenorioale.
Universitatea Agora din Municipiul Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educatie, Formare profesionala

Perioada

Mai 2012, Mai 2010, Mai 2008

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Membru în comitetul de organizare a conferinţelor internaţionale în domeniul comunicaţiilor şi
calculatoarelor organizate de Universitatea Agora din Municipiul Oradea
Participant la organizarea şi coordonarea evenimentelor prilejuite de conferinţă
Universitatea Agora din Municipiul Oradea
cercetare

Perioada Septembrie 2006 - decembrie 2006
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Specialist în analiza datelor in cadrul unui proeiect international „GLOBE – Romania” iniţiat de
Universitatea „Corvinus” din Budapesta şi Universitatea Sapientia din Miercurea-Ciuc la care au
participat un consorţiu de 12 universităţi din România.
Am colectat datele statistice necesare desfaşurării proeiectului international de cercetare si am
participat la sistematizarea, prelucrarea si analiza datelor.
cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Octombrie 2005 – decembrie 2005
Beneficiar în cadrul proiectului „New competences in the financial field in the perspective of Basel II
and Solvency II accords”. Proiect în cadrul programului Leonardo da Vinci care a fost iniţiat de
către Universitatea din Oradea în colaborare cu Universitatea din Orleans, Franţa.
Partcipare la toate evenimentele de formare profesionala din cadrul proiectului
cercetare
Septembrie 2000 – septembrie 2003
Profesor de matematică
Predarea orelor de matematica şi coordonarea diferitelor activităţi educaţionale
LIT „Aurel Lazăr”, Str. M. Kogălniceanu, nr. 10, localitatea Oradea, judeţul Bihor
Educaţie/Învaţământ
Septembrie 1997-septembrie 2000
Profesor de matematică
Predarea orelor de matematica şi coordonarea diferitelor activităţi educaţionale
Şcoala cu clasele I-VIII Chişlaz, judeţul Bihor
Educaţie/Învaţământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

2004-2012
Doctor în finanţe. Doctorat realizat în cotutela între domeniul finanțe și domeniul matematică
aplicată,
Reglementare financiară internațională, Basel II/III, Solvency II, Adecvarea capitalului in
asigurari, Gestiunea riscurilor financiare, Economia Asigurărilor, Gestiunea financiară a
companiei, Modele și tehnici actuariale aplicate în asigurari, Econometrie, Econometrie
financiară, Matematici financiare, Teoria evenimentelor rare, Ecuații diferențiale, Procese
stochastice.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinţe Economice şi Gestiune Afacerilor în
cotutelă cu Facultatea de Matematică şi Informatică
Studii doctorale
2003-2004

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de master

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Economie şi finanţe

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Universitatea din Orleans-FRANŢA, Facultatate de Drept si Ştiinţe Economice
Masterat
2002-2004

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de master

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Economia cantitativă şi finanţe

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Universitatea din Oradea, Institutul Franco-Român de studii doctorale
Masterat
1997-2002
Licenţiat în economie, specializarea Marketing

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Ştiinţe Economice
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Învăţămînt superior, nivelul licenţă
1993-1997

Calificarea / diploma obţinută

Licentiat în matematică

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Matematica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică
Învăţămînt superior, nivelul licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris

Nivel european (*)

Abilităţi de ascultare

Exprimare

Limba Engleză
Limba Franceza

B2

independent

B2

independent

B2

independent

B2

independent

B1

independent

C2

experimentat

C2

experimentat

C2

experimentat

C2

experimentat

C1

experimentat

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Hobby-uri
Permis de conducere
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Aptitudini de lider, spirit organizatoric, responsabilitate dobândite în cadrul profesiei şi a diferitelor
proiecte în care am fost implicat.
-Microsoft Office, Matlab, Eviews, SPSS, @RISK.
Certificare: ECDL Complet la nivel de examinator
Șah, Go, Lectura, Drumeții montane
Permis de conducere categoria B din 2004

