Anexa 2
Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

CUREA Ştefania-Cristina

Sexul F | Data naşterii 17/09/1979 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
PROFILUL PERSONAL

Conferențiar - poziția 15, Departamentul de Analiză și Evaluare EconomicoFinanciară, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2009 - prezent

Lector universitar în cadrul Departamentului de Analiză și Evaluare EconomicoFinanciară
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Discipline predate: Analiză economico-financiară, Analiză economico-financiară în
organizaţiile agroalimentare, Introducere în analiza economico-financiară, Analiza economicofinanciară fundamentală, Practica de specialitate, Metode și practici de guvernanță
corporativă, Diagnosticul şi strategia firmei, Evaluarea afacerii, Analiză economico-financiară
aprofundată
Tipul sau sectorul de activitate Educațional

2004-2012

Șef Serviciu Tehnologia Învățământului Online
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Direcția Comunicare și Relații Publice
Coordonarea Serviciului/Biroului Tehnologia Învăţământului Online, întreţinerea, dezvoltarea
şi diversificarea serviciilor virtuale de învăţământ oferite prin platforma de e-learning a
Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate Educațional

2006-2009

Asistent universitar la Catedra de Analiză-Economico-Financiară
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Discipline predate: Analiză economico-financiară, Analiză financiară aprofundată
Tipul sau sectorul de activitate Educațional

2004-2006

Preparator universitar la Catedra de Analiză Economico-Financiară
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Discipline predate: Analiză economico-financiară
Tipul sau sectorul de activitate Educațional

2003-2004

Referent la Departamentul Campus Virtual
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Intreţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor virtuale de învăţământ
Tipul sau sectorul de activitate Educațional

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Iunie 2014- Septembrie 2015

Studii postdoctorale
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Proiect „Excelență în Cercetarea Științifică, Interdisciplinară, Doctorală și Postdoctorală, în
Domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS”
Cercetare interdisciplinară menită să sporească sustenabilitatea europeană a unei cariere în
cercetare în domeniile economic, medical și sociologic

Februarie 2012 (66 ore)

Formator
MS EXPERTMOB
Pregatirea profesională a personalului, Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare,
Evaluarea participanților la formare, Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare

Iunie 2010 (16 ore)

Formare continuă – Managementul Educației la Distanță
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Școala de pregătire postuniversitară
Managementul didactic al învățământului la distanță, Proiectarea și elaborarea manualelor specifice
ID, Evaluarea calității programelor ID, Tehnologii didactice și comunicarea în sistemul ID

Iunie 2009 (36 ore)

Formare continuă – Management Universitar
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Școala de pregătire postuniversitară
Management universitar, Cercetare științifică universitară, Legislația în domeniul managementului
universitar, Finanțarea învățământului superior

2007-2009

Diplomă de Master – Comunicare în limba engelză pentru predare și cercetare
economică
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Relații Economice Internaționale
Predare-învățare în limba engleză, Comunicare scrisă pentru publicarea rezultatelor cercetării,
Metodologia cercetării, Limbă și comunicare în context economic și relații internaționale etc.

2003-2009

Diplomă de Doctor
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Domeniul Contabilitate, Specializarea Analiză Economico-Financiară

2004-2005

Diplomă Studii Postuniversitare de Specializare
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Departamentul de Formare Permanentă
Contabilitatea firmei pe baza standardelor internaţionale de contabilitate

2003-2004

Diplomă de Studii Aprofundate
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare
Managementul sistemului agroalimentar

1999-2002

Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Pshiologie, Pedagogie I și II, Metodica predării, Practica pedagogică

1998-2002

Economist licențiat
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare
Economia Agroalimentară și a Mediului

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Engleză

Franceză

VORBIRE

Citire

Participare la
conversaţie

SCRIERE

Discurs oral

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
independent
independent
independent
independent
independent
Diplomă de Master – Comunicare în limba engelză pentru predare și cercetare economică
Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Utilizator
elementar

Competenţe de comunicare
Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Comunicarea cu persoane diferite, inclusiv in situaţii dificile, mediere, empatie
Experienţă în organizare dobandită ca membru în diverse colective de organizare a unor
evenimente ştiintifice; Experiență managerială dobândită în urma ocupării postului de șef
serviciu/birou
Lucru în echipă, capacitate de analiză şi control în situații cu un grad de dificultate ridicat,
conceperea de materiale educaţionale, experienţă în elaborarea proiectelor cu finanţare
europeană, perseverenţă, adaptabilitate, dinamism, sociabilitate

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

-

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Distincţii
Afilieri
Citări

7 cărți în calitate de unic autor și coautor, 60 articole în calitate de unic autor și coautor în reviste de specialitate
Peste 55 de comunicări prezentate la conferințe din domeniul economic
Participare in 16 proiecte de cercetare (1 in calitate de director)
Premiul III pentru rezultatele cercetării desfășurate in cadrul proiectului de cercetare EXCELIS
Membru SRAEF, CECCAR, ANEVAR
37 citări

Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în proiecte de cercetare
Director/responsabil–naţionale
Nr.
Produs științific
crt.
1.
Impactul capitalului uman asupra creșterii economice sustenabile, mod de obţinere prin competiţie, Director individual:
Curea Ștefania-Cristina, tema de cercetare făcând parte din POSDRU/159/1.5/S/, Proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia
şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major
de Intervenție 1.5- „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, Coordonator proiect: ASE Bucuresti, Titlul
proiectului: „Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic,
Social și Medical - EXCELIS”. Curea Stefania Cristina – cercetator postdoctorand, iunie 2014 - septembrie 2015
Membru în echipă –naţionale
Nr.
Produs științific
crt.
1.
Stagii de practică pentru o carieră în contabilitate și audit, POSDRU/189/2.1/G/155900 - Proiect cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la
viața activă”, Beneficiar: Academia de Studii Economice din București, Curea Ștefania-Cristina – expert pe termen lung,
iunie-decembrie 2015
2.
Invăţământ
superior
inovativ
în
managementul
proiectelor
prin
tehnici
educaţionale
moderne,
POSDRU/156/1.2/G/141729 – Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2. ”Calitate în învăţământul
superior” , Coordonator proiect: ASE Bucuresti,. Curea Stefania Cristina – asistent proiect, mai 2014 - noiembrie 2015;
3.
Valorificarea avantajelor competitive în industria extractivă din România ca efect al deciziilor bazate pe metode
econometrice şi analiza multicriterială a eficienţei utilizării resurselor minerale epuizabile (ACIER), PNCDI II 92128/parteneriate – Sursa de finanţare MCT, Coordonator proiect Centrul de Economia Industriilor şi Serviciilor, director
proiect Bulearcă Marius, ASE partener 2, director Prof. univ. dr. Elena Claudia Şerban, Contract de finanţare nr. 92128/01.10.2008 şi a Acordului ferm de colaborare nr. 1414/24.09.2008, act adiţional nr.1/24.11.2008, , Curea StefaniaCristina - membru în echipa de cercetare, 2008-2011, valoare 224.075 lei;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Evaluarea dimensiunii muncii nedeclarate în România. Analiza impactului cotelor de impozitare si al cotelor de contribuții
la schemele obligatorii de protectie socială asupra incidenței muncii nedeclarate în România, PNCDI II 92-109 - Sursa
de finanţare MCT, director proiect: Virjan Daniela, nr.:92-092-109/ 01.10.2008, Curea Ștefania-Cristina – membru în
echipa de cercetare, 2008-2011
Model şi program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG),
PNCDI II 92-079 - Sursa de finanţare MCT, Coordonator proiect Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale si
Sondaje – IRECSON S.R.L., director proiect Gabriel Putineanu, ASE partener 4, director Lector univ. dr. Anca Hristea,
Contract de finanţare nr.: 92-079/ 01.10.2008, Curea Ștefania-Cristina – membru în echipa de cercetare, 2008-2011,
valoare 150.000 lei;
Model şi program informatic de analiză şi evaluare a competitivităţii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED), PNCDI II
92-078 - Sursa de finanţare MCT, Coordonator proiect Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale si Sondaje –
IRECSON S.R.L., director proiect: Bogdan Ciocănel, ASE partener 2, director Conf. univ. dr. Monica Aureliana Petcu,
Contract de finanţare nr.:92-078/ 01.10.2008, Curea Ștefania-Cristina – membru în echipa de cercetare, 2008-2011,
valoare 150.000 lei;
Determinarea primei perioade de globalizare 1870-1914 si potenţialul de replicare a caracteristicilor acesteia in contextul
actual, PNCDI II 91-062- Sursa de finanţare MCT, Coordonator proiect ASE, director proiect prof. univ. dr. Angela
Rogojanu, contract de finantare nr: 91-062/18/09/2007, Curea Ștefania-Cristina – membru în echipa de cercetare, 20072010
Model şi program informatic pentru determinarea gradului de inovare a IMM-urilor (INNOINDEX), PNCDI II 91-002 - Sursa
de finanţare MCT, Coordonator proiect Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale si Sondaje – IRECSON S.R.L.,
director proiect Bogdan Ciocănel, ASE partener 4, director Prof. univ. dr. Vasile Robu, Contract de finanţare nr.: 91-002/
14.09.2007, Curea Ștefania-Cristina – membru în echipa de cercetare, 2007-2010, valoare 150.000 lei;
Optimizarea metodologiei privind identificarea şi prevenirea riscurilor din activitatea economico-financiara a
întreprinderilor în contextul evoluţiilor contemporane, proiect CNCSIS grant tip A, Temă finanţată nr..3, cod CNCSIS
1243, obţinut prin competiţie, director proiect ASE: Conf. univ. dr. Claudia Elena Şerban, Contract nr. 7 GR/05.05.2006,
act adiţional la Grant 229/19.09.2006, Curea Ștefania-Cristina - membru în echipa de cercetare, 2006 – 2008; valoare
114.005 lei; - Faza 2008/05/19
Optimizarea metodologiei privind identificarea şi prevenirea riscurilor din activitatea economico-financiara a
întreprinderilor în contextul evoluţiilor contemporane, proiect CNCSIS grant tip A, Temă finanţată nr..3, cod CNCSIS
1243, obţinut prin competiţie, director proiect ASE: Conf. univ. dr. Claudia Elena Şerban, Contract nr. 7 GR/05.05.2006,
act adiţional la Grant 229/19.09.2006, Curea Ștefania-Cristina - membru în echipa de cercetare, 2006 – 2008; valoare
114.005 lei; - Faza 2007/05/10
Optimizarea metodologiei privind identificarea şi prevenirea riscurilor din activitatea economico-financiara a
întreprinderilor în contextul evoluţiilor contemporane, proiect CNCSIS grant tip A, Temă finanţată nr..3, cod CNCSIS
1243, obţinut prin competiţie, director proiect ASE: Conf. univ. dr. Claudia Elena Şerban, Contract nr. 7 GR/05.05.2006,
act adiţional la Grant 229/19.09.2006, Curea Ștefania-Cristina - membru în echipa de cercetare, 2006 – 2008; valoare
114.005 lei
Impactul dinamicii preţurilor utilităţilor publice asupra economiei naţionale şi principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare,
modelare şi prognozare, proiect CEEX tip consorţiu modul I, nr. înreg. minister 500, Coordonator proiect Centrul de
Economia Industriilor si Serviciilor, director proiect Bădileanu Marina, ASE partener 1, director Prof. univ. dr. Elena
Claudia Şerban, Contract din lista de rezervă nr.2-Cex-06-8-100/2006, subcontract nr. 2-Ceex-06-8-100/2, AA
nr.1/06.03.2007, perioada derulare proiect 2006 –2008, Curea Ștefania-Cristina - membru în echipa de cercetare, 2006
– 2008; valoare contract 270.000 lei;

Membru în echipă – cu mediul de afaceri (valoare minimă 10.000 Euro, cumulativ pentru maximum 3 contracte)
Nr.
Produs științific
crt.
1.
Studiu privind evaluarea impactului politicii de concurență, proiect cu mediul de afaceri, director proiect prof. univ. dr.
Eduard Dinu, Număr contract 2017/03/28, Calitatea în cadrul echipei: membru, Curea Ștefania-Cristina - membru în
echipa de cercetare, 2017, valoare contract: 12.000 RON
2.
Studiu privind sistemul de indicatori economico-financiari din industria parafarmaceutică din România cu exemplu pe
societatea comercială Hipocrate 2000 SRL Bucureşti, proiect cu mediul de afaceri, director proiect prof. univ. dr. Eduard
Dinu, Număr contract: 36 din 12.09.2008, Curea Ștefania-Cristina - membru în echipa de cercetare, 2008, valoare
contract: 12.000 RON
3.
Studiu privind sistemul de indicatori economico-financiari din industria de celuloză şi hârtie din Romania cu aplicatie pe o
societate comercială, proiect cu mediul de afaceri, director proiect prof. univ. dr. Eduard Dinu, Număr contract 48 din
29.10.2008, Curea Ștefania-Cristina - membru în echipa de cercetare, 2009, valoare contract: 28.000 RON

Data completării:
19.06.2017

Semnătura

