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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IACOB Constanta 

Adresă(e) Str. Aleea II Rovine nr.8, Craiova, jud.Dolj, Romania, cod 200000 

Telefon(oane)  +4 0351 808791 Mobil: +4 0744 780708 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) iacobdoina@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 2.12.1947 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1.10.2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza nr.13 

Domeniul  Contabilitate 

Perioada 17.08.2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza nr.13 

Domeniul  Contabilitate (număr de doctoranzi admişi 32, teze susţinute 22) 
  

Perioada 1.10.1996 – 1.10.2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza nr.13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Predare curs şi activităţi deseminar la disciplinele Sistemul informational contabil, Evaluarea 
intreprinderii, Contabilitatea societatilor de grup, Contabilitate de gestiune – ciclul licenţă 

- Predare curs şi activităţi aplicative la disciplinele Contabilitate manageriala , Grupuri de societati si 
consolidarea conturilor, Doctrina şi deontologia profesiei contabile –  ciclul master 

- Conducator de doctorat din anul 2005 
- Coordonare lucrări de licenţă  si masterat 
- Participarea, în calitate de preşedinte sau ca membru, în comisiile de licenţă şi în comisiile de 

disertatie la master 
- Publicarea, ca autor şi co-autor, de cursuri universitare  
- Publicarea de articole în reviste de specialitate, la conferin\e, congrese şi simpozioane naţionale şi 

internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate  
- Colaborator la granturi şi proiecte de cercetare realizate cu mediul economic si de afaceri 
- Participarea, în calitate de preşedinte al comisiei sau în calitate de membru specialist, la şedinţele de 

susţinere publică a unor teze de doctorat 
- Membru în comitetul ştiinţific al revistei Analele Universitatii din Petrosani 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Evaluator stiintifica in cadrul unui congres international de specialitate 
- Prodecan al Facultatăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universitatea din Craiova în 

perioada 2000-2004 
-  Specializare la Universitatea din Orleans, Franta,  perioada 31.05.1999 - 30.06.99 domeniul 

“Contabilitate” în cadrul  programului  CNFIS 153/1998 finanţat de Banca Mondială şi Guvernul 
României 

- Diploma pentru merite profesionale acordata de CECCAR 
- Medalia jubiliara „35 de ani invatamant economic la Craiova” 

 Perioada 15.02.1993 – 1.10.1996 

• Denumirea si adresa angajatorului Universitatea din Craiova 

• Tipul activităţii sau ramurii invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Conferentiar 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi - Predare curs şi activităţi de laborator la disciplinele Contabilitate financiară , Contabilitate si control de 
gestiune, Bilantul contabil 

- Coordonare lucrări de licenţă  
- Participarea, în calitate de preşedinte sau ca membru, în comisiile de licenţă  
- Publicarea, ca autor şi co-autor, de cursuri universitare  
- Publicarea de  articole în reviste de specialitate, la conferin\e şi simpozioane naţionale şi cu 

internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate 
- Coordonator sau colaborator la proiecte de cercetare realizate cu institute de cercetare si mediul 

economic si de afaceri 
- Participarea, în calitate de membru specialist, la şedinţele de susţinere publică a unor teze de doctorat 
- Formator al Ministerului de Finante privind implementarea Noului sistem de contabilitate 
- Specializare la  Colegiul Consultativ al Contabilităţii din cadrul Ministerului  de Finanţe,  perioada  

noiembrie 1993, domeniul “Noul Sistem contabil în România” 
- Medalia jubiliara „30 de ani invatamant economic la Craiova” 

• Perioada 1.10.1990 – 15.02.1993 

• Denumirea si adresa angajatorului Universitatea din Craiova 

• Tipul activităţii sau ramurii invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Lector 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi -  Predare curs şi activităţi  aplicative la disciplinele Calculatia costurilor, Contabilitatea intreprinderii, 
Contabilitate de gestiune 

- Coordonare lucrări de licenţă  
- Participarea, în calitate membru, în comisiile de licenţă şi în comisiile de admitere 
- Publicarea in calitate de  co-autor, de cursuri universitare şi îndrumatoare de lucrări practice 
- Publicarea de articole în reviste de specialitate, la conferin\e şi simpozioane naţionale  
- Specializare Universitatea “Jean Monette”,  Saint-Etienne,  Franţa,  pe   pe perioada 1.02.1992 - 

1.06.1992, domeniul “Gestiunea afacerilor” în cadrul Programului TEMPUS 

• Perioada  15.09.1977 – 1.10.1990 

• Denumirea si adresa angajatorului Universitatea din Craiova 

• Tipul activităţii sau ramurii invatamant 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Asistent 

•Principalele activităţi şi responsabilităţi - 15.09.1977 – 15.09.1984 activitate de seminarii la disciplinele Calculatia costurilor, Contabilitatea 
industriala si calculatia costurilor, Contabilitatea intreprinderii  

- 15.09.1984 – 1.10.1990 activitate de predare si seminarizare la disciplinele Contabilitatea IAS, 
Calculatia costurilor 

- Coordonare lucrări de licenţă  
- Participarea, în calitate membru, în comisiile de licenţă şi de ocupare a functiilor didactice 
- Publicarea, ca prim autor şi co-autor, de cursuri universitare şi îndrumatoare de lucrări practice 
- Publicarea de articole în reviste de specialitate, la conferin\e şi simpozioane naţionale  
- Titlul de „Asistent universitar evidentiat” acordata de Ministerul Invatamantului 

• Perioada  1.08.1971 – 15.09.1977 

• Denumirea si adresa angajatorului IVCPT Dolj 
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• Tipul activităţii sau ramurii Comert 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută Economist 

•Principalele activităţi şi responsabilităţi - 1.08.1971 – 1.04.1974 economist contabil  
- 1.04.1974 – 15.09.1977 coordonator compartiment contabilitate conform deciziei nr.49/1974  
- evidenta investitiilor 
- evidenta relatiilor dintre unitate si subunitati precum si a relatiilor dintre subunitati 
- intocmirea jurnalului cartea mare si a balantei de verificare la nivel de unitate 
- evidenta rezervei de stat 

Limba materna Romana 
 

 

STUDII  

• Perioada 1.06.1981 – 26.11.1985 

• Denumirea si tipul institutiei unde s-au 
efectuat studiile

ASE Bucuresti, Facultatea de Finante-Contabilitate 

• Titlul acordat Doctor in economie 

• Principalele subiecte aprofundate/ 
abilitati castigate 

Titlul tezei : Costul resurselor limitate, cu aplicatii la Combinatul minier Oltenia 
Principalele probleme abordate : Calculul economic al resurselor limitate, organizarea evidentei si 
calculatiei costurilor in industria miniera, modelarea costurilor prin intemediul sistemului SEMCOP si 
implicatiile acesteia asupra altor ramuri de activitate 

 

• Perioada 1.10.1966 – 30.06.1971 

• Denumirea si tipul institutiei unde s-au 
efectuat studiile

Universitatea din Craiova, Facultatea de Studii Economice 

• Titlul acordat Economist 

• Principalele subiecte aprofundate/ 
abilitati castigate  

Titlul lucrarii de diploma : Posibilitati de aplicare a metodei normative la Combinatul Chimic Craiova 

 

 Abilitati lingvistice  

 
 
 
                                     Limba Franceza 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

 
 

B1  B2  B2  B2  B2 

 
 

         

 

  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Rela|ii Interumane: stabilesc şi am stabilit cu mare uşurinţă relaţii interumane foarte bune cu studen\ii 
şi colegii, în cadrul diferitelor situaţii şi activităţi. 

- Munca în echipă:  am lucrat şi lucrez în diferite tipuri de echipe, constituite ca urmare a desfăşurării 
activităţilor didactice, profesionale, de cercetare 

  

Sinteza activităţii ştiinţifice - 1 lucrare prin editura interntíonala LAP LAMBERT Academic publishing, Germany 

 - 37 lucrări prin editură; 

 - 14 manuale şi caiete de lucrări practice prin Reprografie;  

 - 100 de articole publicate în revisete de specialitate din ţară şi străinătate (ISI, BDI, B+, alte reviste) 
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 - 33 comunicări ştiinţifice la conferinţe şi congrese  internaţionale; 

 - 70 de comunicări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane naţionale  

 - 29 contracte de cercetare 
  

Competenţe manageriale pe linia 
calităţii în învăţământ 

- Director de proiect sau membru în colectivele de elaborare a 29 contracte/proiecte de cercetare 
(listă anexă cu lucrările cele mare semnificative) 

- Şef catedră perioada 1998-2000 
- Prodecan pe probleme de calitate 2000-2004 
- Membru în comisia de calitate a facultăţii 2004-2008 
- Evaluator proiecte CNCSIS anii 2005, 2006, 2007 
- Evaluator proiecte AMCSIT anul 2006 
- Evaluator ARACIS din anul 2008 până în prezent şi membru al Comisiei de specialitate Ştiinţe 

Economice II 
- Membru în comitetul de organizare al conferinţei „International Conference Compettiveness 

and Stability in the Knowledge- Based Economy”, Craiova, din anul 2006 – 2008 
- Membru în comitetul ştiinţific al conferinţei  ICONEC, Craiova, 2010 - prezent 
- Coordonator al colectivului de realizare realizare a dosarului de acreditare a programului de 

studii pentru licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune”; Craiova 2007 
- Membru în comitetul ştiinţific al revistei Anals ofe the University of Petroşani, vol. Economics, 

din anul 2006 
- evaluator in cadrul Congresului IAAER 10th World Congress of Accounting Educators 2006 
- Membru în comitetul ştiinţific al revistei Scientific Bulletin – Economic Sciences, Universitatea 

de Stat din Piteşti (2011 – prezent) 
- evaluator al revistei AcademicJournal (African Journal of Business Management , Scientific 

Research and Essay) 

- evaluator IAER (International Association for Accounting Education and Research), 2006 

Alte competenţe şi aptitudini  
-  Membru în comisiile de licenţă şi de dizertaţie 
-  Membru în comisiile de susţineră publică a tezelor de doctorat 
 -  Membru  IAAER  (International Association for Accounting Education and Research) 
- Membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (expert contabil si expert 

evaluator) 
- Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România 
- Membru in cadrul Comitetului director CECCAR pentru aplicarea IFRS 
-  Membru al Asociatiei Romane de Contabilitate 
-  membru WSAS (World Scientific and Engineering Academy and Society WSEAS), 2011 
-  membership Canadian Economics Association, 2013 
 

  

Diplome şi distincţii  
în ultimii 5 ani 

- Hubners Whi is Who  – Enciclopedia personalităților din România, ediția 2010 editată de 

Editura HUBNERS Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Schweiz (Austria),  

www.whoiswho-verlag.ro 

- Diploma de Merit acordată de CECCAR, filiala Dolj, 2010 
- Premiul I acordat de AFER pentru cea mai bună carte de specialitate, 2012 
- Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate, AFER, 2013 

  

Permis(e) de conducere - 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
- Profesor dr. Marian SIMINICĂ,  Universitatea din Craiova, msiminica@yahoo.com 

  

                                       
                   Data          Semnatura,  

      2016 

             
                                                                                                                                                                                           


