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Academia de Studii Economice din Bucuresti

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Numele angajatorului
• Departamentul
• Poziţia
• Activităţi şi responsabilităţi principale

Octombrie 2012-prezent
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Contabilitate si Audit
Lector Universitar Doctor
Curs si seminarizare pentru licenta si master: Politici si metode
contabile, Introducere in contabilitate, Contabilitate financiara
aprofundata, Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara,
Contabilitate si gestiune fiscala, Audit financiar, Contabilitate
financiară conform Directivelor Europene

• Perioada
• Numele angajatorului
• Departamentul
• Poziţia
• Activităţi şi responsabilităţi principale

Februarie 2007-octombrie 2012
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Contabilitate, Audit si Analiza Economica
Asistent Universitar
Curs si seminarizare pentru licenta : Introducere in contabilitate,
Contabilitate financiara aprofundata, Bazele contabilitatii,
Contabilitate financiara, Contabilitatea intreprinderii, Contabilitatea
unitatilor economice, Contabilitate aprofundata, Sisteme contabile
comparate, Contabilitate de gestiune, Evaluare economicofinanciara

• Perioada
• Numele angajatorului
• Departamentul
• Poziţia
• Activităţi şi responsabilităţi principale

Octombrie 2004-februarie 2007
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Contabilitate, Audit si Analiza Economica
Preparator Universitar
Seminarizare pentru licență: Bazele contabilitatii, Contabilitate
financiara, Contabilitatea intreprinderii, Contabilitatea unitatilor

economice,
comparate,

Contabilitate

aprofundata,

Sisteme

contabile

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada

• Calificarea / diploma obţinută

2014-2015
Academia de Studii Economice din Bucuresti
CONTRACT POSDRU/159/1.5/S/134197 Performanţă şi excelenţă în
cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor
economice din România, Proiect cofinanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Cercetător postdoctorat

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie
• Calificarea / diploma obţinută

2005-2011
Scoala Doctorala din cadrul Academia de Studii Economice din
Bucuresti
Doctor in Economie, Domeniul Contabilitate

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie

2010-2012
Master „English Language Education and Research Communication
for Business & Economics”– Academia de Studii Economice din
Bucureşti - Facultatea de Relatii Economice Internationale
Relatii Economice Internationale
Diploma de Master

• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie

• Domeniul
• Calificarea / diploma obţinută
• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie
• Domeniul
• Calificarea / diploma obţinută

2004-2006
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie
• Domeniul
• Calificarea / diploma obţinută

2006-2010
Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu –– specializarea
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Diploma de Licenta

• Perioada
• Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie
• Domeniul
• Calificarea / diploma obţinută

2000-2004
Academia de Studii Economice din Bucuresti

• Premii , certificate de absolvire si
calificari obtinute

Contabilitate, Expertiza, audit
Diploma de Master

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Diploma de Licenta
-

-

2015 – Certificat cercetător postdoctorat
2012-2013 - Expert formator: Domeniul: “Contabilitatea primară a
fermei” Proiect:„Pregatire profesionala pentru fermierii care detin
ferme de semi - subzistenta în Regiunea de Dezvoltare Sud si
Bucuresti – Ilfov”
2013 – Diplomă acordată de Academia de Studii Economice din

-



Granturi obtinute

-

-

-

București
2012 – Diplomă de Merit acordată de CECCAR
2011 – Expert evaluator recunoscut UNEVAR
2009 - Lector formator CECCAR pentru disciplinele IAS/IFRS, Audit
si certificare, Evaluare economica
2006 - Diplomă de Merit acordată de CECCAR
2006 – Expert contabil, membru al C.E.C.C.A.R. – Filiala Bucuresti
2005 – Expert evaluator , C.E.C.C.A.R. – Filiala Bucuresti
2004 - Curs de pregatire psihopedagogica
1999 – Atestat profesional - Contabil statistician, recunoscut de
Ministerul Invatamantului
2014 - cercetător postdoctorat contract
POSDRU/159/1.5/S/134197 Performanţă şi excelenţă în cercetarea
doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din
România, Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
2012 – membru, in calitate de expert formator, al proiectului:
„Pregatire profesionala pentru fermierii care detin ferme de semi subzistenta în Regiunea de Dezvoltare Sud si Bucuresti – Ilfov”
2009 - membru al proiectului de cercetare PNCDI II Cercetari
privind repozitionarea raportarii financiare prin prisma riscurilor si
incertitudinilor generate de factorii contingenti sociali si de mediu,,
2008 – membru al proiectului de cercetare CNCSIS PN II – Proiect
de cercetare exploratorie PCE – 1819
2008 – membru al proiectului de cercetare CNMP – PC acronim
ECODENT Cercetare si dezvoltare de sisteme de management bazat
pe cunoastere: aplicatie in medicina dentara
2007 – Director de proiect CNCSIS Proiect de cercetare pentru
Tineri doctoranzi, PN II Resurse Umane, TD-323 “Dificultati
conceptuale si metodologice in contabilitatea actuariala a
asigurarilor”
2006 – membru al grantului : Contabilitatea actuariala a pensiilor si
a altor forme de beneficii ale angajatilor. Dezvoltari, aprofundari si
constructii specifice pentru Romania
2005 – memebru al grantului : Cercetari privind orientarea
conceptiei si tehnologiilor de realizare a produselor industriale
tanand seama de sfarsitul de viata al acestora, in vederea
reutilizarii, reciclarii si distrugerii ecologice

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
• Limba maternă
• Limbi străine însuşite
• Citit
• Sris
• Conversaţie
 Competenţe
organizaţionale/manageriale


Competenţe de comunicare

ROMÂNĂ
ENGLEZĂ
FRANCEZĂ
excelent
excelent
bine
bine
Bine
satisfacator
perseverenţa, iniţiativa, munca in echipă, capacitate de lucru in
conditii de stres, respectarea termenelor de finalizare a diverselor
sarcini
bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de



Competenţe informatice
• Permis de conducere
• Referinţe

Data ________________
Semnătura ___________

cadru didactic si excelente abilităţi de interacţiune cu studenţii,
dobândite prin activităţile de predare şi seminarizare
o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
Categoria B
Referintele pot fi furnizate la cerere

