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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Ciuhureanu Alina-Teodora  
Adresa(e) Negoveanu nr. 10, ap. 25, sc. B, et. 1 

RO-550304 Sibiu (România) 
Mobil 004-0744.603.378  

E-mail(uri) alinaciuhureanu@yahoo.com 
alina.ciuhureanu@roger-univ.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 09 iulie 1977 

Sex Femeiesc  
  

Locul de muncă vizat / 
                    Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 07/05/2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert grup țintă 
Activităţi si responsabilităţi principale Activități de recrutare a grupului țintă, gestionarea relațiilor cu partenerii de practică, monitorizarea 

activității de practică, tutoriat stagiari în cadrul proiectului: Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii 
de practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan, Cod proiect: POSDRU/161/2.1/G/141047 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Orientare, tutoriat, Învăţământ - Implementare proiecte finanţate din fonduri structurale 
  

Perioada 01/02/2013 – 31/032013 

Funcţia sau postul ocupat Formator – expert pe termen scurt 
Activităţi si responsabilităţi principale Activități de formare  în domeniul Managementului resurselor umane, promovarea activităților de 

formare  și a activităților din cadrul proiectului: Formare și asistență în domeniu managerial – 
antreprenorial pentru mici și viitori întreprinzători, manageri și angajați din cadrul IMM-urilor din 
regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Est, Cod proiect: POSDRU/92/3.1/S/62459 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia  
Alba Iulia, Strada:Gabriel Bethlen, Nr.5, jud. Alba, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - Implementare proiecte finanţate din fonduri structurale 

Perioada 27/04/2012→  
Funcţia sau postul ocupat Decan  

Activităţi si responsabilităţi principale Conducere și coordonare a activității Facultății de Științe Economice în conformitate cu prevederile 
Chartei URGS şi reglementările legale specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, coordonare 
  

Perioada 04/04/2011 → 16.10.2011 
Funcţia sau postul ocupat Lector (Instructor formare profesională) 
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Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de predare şi activităţi practice pentru cursul de specializare „Contabilitate” (2 serii) în cadrul 
proiectului CALISIG – “Calificare pentru o slujbă mai sigură”, Cod proiect: POSDRU/82/5.1/S/ID 
58322 

Numele şi adresa angajatorului A.C.C.E.S. Oltenia 
Str. Calea Bucureşti, Bl. F3, Sc. 2, Ap. 1, Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - Implementare proiecte finanţate din fonduri structurale 
  

Perioada 15/03/2011 → 01/11/2013 
Funcţia sau postul ocupat Expert în învățământ 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de consiliere și orientare în carieră, instruire în cadrul Caravana Carierei, Cod proiect: 
POSDRU/90/2.1/S/61837 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere și orientare în carieră, învăţământ - Implementare proiecte finanţate din fonduri structurale 
  

Perioada 01/11/2010 → 30/04.2011 
Funcţia sau postul ocupat Tutore Regiunea Centru – Expert pe termen scurt 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de tutoriat și consiliere pentru cursul TREPAN - Regândirea şi consolidarea culturii 
antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans)naţional, Cod 
proiect: POSDRU/9/3.1/S/6/ID 1378 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova 
Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ - Implementare proiecte finanţate din fonduri structurale 
  

Perioada 01/10/2010 →  
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de predare şi seminarizare pentru disciplinele: Management financiar, Analiză economico-
financiară, Contabilitate, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune; consiliere și orientare 
profesională a studenților; tutoriat etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 01/12/2009 → 31/08/2012 
Funcţia sau postul ocupat Specialist în comunicare și gestionarea parteneriatelor 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea strategiilor de ocupare, incluziune socială şi gestionarea parteneriatelor; elaborarea a 
două studii regionale în domeniul ocupării și incluziunii sociale; consultanţă în elaborarea cererilor de 
finanţare și implementarea proiectelor finanţate din FSE POSDRU; organizarea evenimentelor de 
promovare, workshop-urilor şi forumurilor regionale; cooperări eficiente între STP Centru şi membrii 
Pactului Teritorial și Parteneriatelor Județene din Regiunea Centru etc. – în cadrul Proiectului 
Înființarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Sociaă 
în regiunea Centru, Cod proiect: POSDRU/64/3.3/S/33409 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Relații publice, cercetare 
  

Perioada 26/02/2009 → prezent 
Funcţia sau postul ocupat Lector formator C.E.E.C.A.R. în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare cursuri de pregătire profesională, admitere / ieşire din stagiu, coordonare și orientare stagiari 
cu abilitare pentru disciplinele: Analiza diagnostic a întreprinderilor, Contabilitate (financiară şi de 
gestiune), Studii de fezabilitate, Evaluarea întreprinderilor, Consultanţă fiscală acordată 
contribuabililor, Audit statutar  

Numele şi adresa angajatorului Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Sibiu - 
Şos. Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ – coordonare și orientare stagiari 
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Perioada 12/05/2008 → 27/04.2012 
Funcţia sau postul ocupat Şef catedră/Director departament – Catedra/Departamentul de ştiinţe economice  

Activităţi si responsabilităţi principale Conducere operativă a catedrei/departamentului în conformitate cu prevederile Chartei URGS şi 
reglementările legale specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, coordonare 
  

Perioada 12/12/2006 - 11/05/2008  
Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de ştiinţe economice şi calculatoare 

Activităţi si responsabilităţi principale - organizarea şedinţelor Consiliului facultăţii 
- coordonarea activităţii ştiinţifice a facultăţii 
- coordonarea activităţii secretariatului facultăţii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management - Învăţământ 
  

Perioada 11/01/2008 -   
Funcţia sau postul ocupat Expert contabil  

Activităţi si responsabilităţi principale - organizare evidenţă contabilă societăţi comerciale 
- întocmire şi vizare situaţii financiare 
- activităţi de expertiză contabilă 
- cenzorat 

Numele şi adresa angajatorului Birou expert contabil Ciuhureanu T. Alina Teodora 
Str. Negoveanu, nr. 10, ap. 25, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de contabilitate şi consultanţă in domeniul financiar 
  

Perioada 01/10/2005 → 01/10/2010 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de predare şi seminarizare pentru disciplinele: Management financiar, Analiză economico-
financiară, Contabilitate, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune; consiliere și orientare 
profesională a studenților; tutoriat etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 24/02/2003 - 30/09/2005  
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare pentru disciplinele: Analiză economico-financiară, Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, consiliere și orientare profesională a studenților; 
tutoriat etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 01/10/2000 - 23/02/2003  
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi de seminarizare pentru disciplinele Finanţe, Analiză economico-financiară, Bazele 
contabilităţii, Contabilitate financiară, consiliere și orientare profesională a studenților; tutoriat etc.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550324 Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
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Perioada 2001 - 2003  
Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi si responsabilităţi principale Operare documente justificative, întocmire balanţă de verificare, întocmire situaţii financiare, analize 
financiare etc.  

Numele şi adresa angajatorului SC Contexpert SRL 
Str. Cristian, nr. 15A, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi financiar-contabile 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 03/02/2014 →07/02/2014 
Calificarea/diploma obţinută Curs de instruire și formare în calitate în învățământul superior - Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Asigurarea calității în învățământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”  
(România) 

  

Perioada 03/02/2014 →07/02/2014 
Calificarea/diploma obţinută Programul de perfecționare Manager al sistemului de management al calității - Certificat de absolvire  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Manager al sistemului de management al calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și Pluri 
Consultants România 
(România) 

  

Perioada Decembrie 2013 
Calificarea/diploma obţinută Manager de proiect - cod COR 242101 / Certificat de absolvire seria I nr. 00185961 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea 
activităților și jalonarea proiectului, gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru 
proiect, realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul 
echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Terra Nova Group  
(Alba Iulia, România) 

Perioada Noiembrie 2013  
Calificarea/diploma obţinută Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanță – ID / 

Certificat de absolvire  
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Competențe în asigurarea calității în Învățământul la Distanță – ID 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret  
(România) 

  

Perioada Iunie 2012  
Calificarea/diploma obţinută Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă / Certificat de absolvire seria SB nr. 3461 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

  

Perioada Iunie 2012  
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Calificarea/diploma obţinută Standarde profesionale / Certificat de absolvire seria SB nr. 3387 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Standarde profesionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

  

Perioada Iunie 2012  
Calificarea/diploma obţinută Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă / Certificat de absolvire seria SB nr. 3533 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

  

Perioada 17/04/2012 →22/05/2012 
Calificarea/diploma obţinută Consilier orientare privind cariera – cod COR 242306 / Certificat de absolvire seria G nr. 00297244 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Adoptarea deciziilor; Lucrul în echipă; Perfecționarea profesională; Evaluarea componentei 
profesională și a salariaților; evaluarea psihoprofesională a clienților; Instruirea clienților pentru 
automotivare; Comunicarea interpersonală etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC Terra Nova Group SRL 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 50A, loc. Alba Iulia, jud. Alba (România) 

  

Perioada Iulie 2010  
Calificarea/diploma obţinută Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanțate prin 

FSE / Diplomă 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Legislaţie antifraudă şi nereguli, Achiziţii publice, Management financiar şi contabilitate, Audit 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca 
Camera Auditorilor Financiari din România 

  

Perioada 12/04/2010 →13/04/2010  
Calificarea/diploma obţinută Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate / Certificat de participare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Instruire pentru potenţialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi 
Organismele Intermediare în vederea Implementării POSDRU 

  

Perioada 01/10/2009 →  
Calificarea/diploma obţinută Doctorand în ştiinţe economice, specializarea Contabilitate 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Evaluarea afacerii şi atragerii financiare, Audit financiar-contabil, Managementul organizaţiei, 
Metodologia cercetării, Contabilitate managerială, teoria contabilă şi raportare financiară, Control de 
gestiune şi gestiune financiară, Strategii de întreprindere şi integrare europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Şcoala doctorală) 
Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 510009, loc. Alba Iulia, jud. Alba (România) 

  

Perioada 21/12/2009 →12/02/2010  
Calificarea/diploma obţinută Formator – cod COR 241205 / Certificat de absolvire Seria F, nr. 0016677 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

Curs de specializare „Formator” 
Diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, 
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dobândite Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
Calea Dumbrăvii, nr. 28-32, 550024 Sibiu (România) 

  

Perioada 10/12/2009 
Calificarea/diploma obţinută Expertiză contabilă / Certificare pentru activitatea profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cursul „Expertiză contabilă” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

Perioada 23/10/2009 → 24/10/2009 
Calificarea/diploma obţinută Codul fiscal – reglementări aplicabile în 2010 / Certificare pentru activitatea profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cursul „Codul fiscal – reglementări aplicabile în 2010” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

Perioada 02/12/2008 
Calificarea/diploma obţinută Standardul profesional nr. 21 – Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor 

financiare / Certificare pentru activitatea profesională 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Cursul „Standardul profesional nr. 21 – Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea 
situaţiilor financiare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

Perioada 01/08/2007 →  
Calificarea/diploma obţinută Expert contabil 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Contabilitate, Evaluarea întreprinderii, Drept, Expertiză contabilă, Audit financiar, Deontologie 
profesională, Fiscalitate, Standarde Internaţionale de Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România C.E.C.C.A.R. - filiala Sibiu (Instituţie 
profesională) 
Şoseaua Alba Iulia, nr. 12, 550018 Sibiu (România) 

  

Perioada 01/11/2001 → 04/11/2005 
Calificarea/diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice, specializarea Management / Seria E nr. 0002927 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Titlul tezei de doctorat: „Managementul activităţii financiar-contabile a firmei” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (Studii doctorale) 
Bulevardul Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România) 

  

Perioada 01/10/2000 →01/06/2001  
Calificarea/diploma obţinută DPPD / Certificat de absolvire Seria B nr. 0012858 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu 
Bulevardul Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România) 
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Perioada 01/09/1996 - 01/06/2000  
Calificarea/diploma obţinută Economist / Diplomă de licenţă Seria S nr. 0064784 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Economist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (Învăţământ superior) 
Bulevardul Victoriei, nr. 10, 550024 Sibiu (România) 

  

Perioada 15/09/1992 →01/07/1996  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat/Seria P nr. 105767 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Teoretic "Octavian Goga" din Sibiu  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  

Franceză  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă; 
- Capacitate de comunicare obţinută prin natura profesiei; 
- Capacitate de adaptare la mediul de lucru; 
- Rezistenţă la stres. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Leadership; 
- Spirit organizatoric, responsabil cu întocmirea dosarelor de autorizare şi acreditare, membru în 
diverse comisii şi consilii (Consiliul facultăţii, Senatul universitar, comisii de concurs, de licenţă etc.). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Utilizator de nivel ridicat a instrumentelor "Microsoft Office", Internet. 
- Cunoştinţe ale aplicaţiilor de contabilitate. 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Întocmire expertize contabile; 
- Realizare analize economico-financiare, rapoarte de diagnostic şi studii de piaţă; 
- Ţinere evidenţe contabile. 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare - Diplomă pentru excelență în activitatea universitară (1 octombrie 2012) 
- Membru activ în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (2007 – prezent) 
- Membru al Institutului de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" 
- Membru în Financial Engineering Society Committees (FES) of International Association of 
Computer Science and Information Technology (IACSIT) (2009 - prezent) 
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- Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţelor ştiinţifice organizate de Universitatea Româno-
Germană din Sibiu (2005 - prezent) 
- Membru în Colegiul de redacţie „Analele Universităţii Româno-Germane. Seria Ştiinţe Economice”, 
ISSN 1583-4271 (2007 - prezent) 
- Referent ştiinţific în cadrul celei de a 15-a Conferinţe Internaţionale „The Knowledge-Based 
Organization” organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 26-28 noiembrie 
2009, Economic Sciences, Cenference Proceedings 3, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy 
Publishing House, Sibiu, ISSN 1843-6722 
- Participant în calitate de invitat ca şi vorbitor la Congresul Auditorilor Financiari din România,          
26 iunie 2009, prelegerea „Etică şi creativitate în activitatea financiar-contabilă. Opinii şi realităţi în 
entităţile economice româneşti” 
- Membru în Consiliul Ştiinţific Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională 
„Tehnologie. Informaţie. Comunicare. Cercetare”, ediţia a X-a, organizată de Universitatea Româno-
Germană din Sibiu, 19-20 noiembrie 2010 
- Moderator în cadrul Conferinţei Internaţionale „The Knowledge-Based Organization” organizată de 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării în anul 2008 
- Scientific advisor on The 18th International Conference „The Knowledge-Based Organization” 
organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu , 14-16 iunie 2012 
- Membru în comitetul de tehnoredactare şi secretariat „Analele Universităţii Româno-Germane. Seria 
Ştiinţe Economice”, ISSN 1583-4271 (2002 - 2004) 
- Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
(2004 - prezent) 
- Membru Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu (2005 - 2012) 
- Organizator şi moderator al Conferinţelor ştiinţifice organizate în cadrul Universităţii Româno-
Germane din Sibiu (2002 – prezent) 
- Coordonator ştiinţific a peste 130 de lucrări de licenţă şi dizertaţie în domeniile Contabilitate, 
Management financiar, Analiză economico-financiară,  
- Tutore de stagiu pentru stagiari în cadrul C.E.C.C.A.R. – Filiala Sibiu (2009 - prezent) 
- Tutore de practică în cadrul stagiilor de practică de specialitate pentru studenţi 
- Membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice de preparator, asistent şi lector 
- Membru în echipa de implementare a 2 contracte de cercetare (proiecte) internaţionale, 17 naţionale 
şi în alte 5 proiecte culturale. 
- Beneficiar a două contracte tip „Teaching assignement” ERASMUS în Germania (2009 şi 2010) 
- Autor şi coautor a 9 cărţi de specialitate şi a peste 100 de articole 
- Membru în echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale 

  

Anexe - Documente – diplome şi certificate 
- Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi comunicate. 

 


