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Informații cu caracter personal  

Nume ȘTEFĂNESCU AURELIA 

E-mail                                                 aurelia.stefanescu@cig.ase.ro  

  

Experiență profesională   

Perioada  2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat                    Conducător de doctorat, domeniul Contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi                   Coordonare și evaluare  

 Numele şi adresa angajatorului          Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                   

 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate           Academic/educațional   

  

 Funcţia sau postul ocupat   2009-prezent 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Profesor universitar  

 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Predare și cercetare științifică 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                                             

 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   

  

Perioada  2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat                    Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                                             

 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   

  

Perioada  2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat                    Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                                             

 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   

  

Perioada  2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat                    Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului      Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                                             

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate        Academic/educațional   

  

Perioada  2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat                    Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului           Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   

  

Perioada  1999-2001 

 Funcţia sau postul ocupat                    Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi       Predare și cercetare științifică 

 Numele şi adresa angajatorului            Universitatea Titu Maiorescu 

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   

  

Perioada  1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                   

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   

  

Perioada  1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat    Preparator universitar                          

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 



Pagina 2- Curriculum vitae  
ŞTEFĂNESCU Aurelia 

                                                                    

 

Numele şi adresa angajatorului            Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate   Academic/educațional   
  

Perioada  1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat                    Preparator universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi                   Predare și cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului      Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                   

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Academic/educațional   
 

 

 

Studii și cursuri de specialitate   

Perioada  2018 

Tipul calificării/diploma obţinută Conducător de doctorat, Atestat de abilitare  nr. 5518/14.11.2018, MEN 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  

Numele organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti 

  
  

Perioada  1998-2004 

Tipul calificării/diploma obţinută Titlul de doctor în domeniul Contabilitate, Diplomă de doctor  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  

Numele organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti 

  

  

Perioada  1993-1997 

Tipul calificării/diploma obţinută Economist, Diplomă de licenţă 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  

Numele organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti, Facultatea de Gestiune și 

Contabilitate 
  

Alete studii și cursuri de specialitate   

Perioada  2011 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de management a educaţiei la distanţă 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Managementul educaţiei la distanţă 

Numele organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti 

  
  

Perioada  1994-1997 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor pentru pregătirea personalului didactic 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pregătirea personalului didactic 

Numele organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti 

  
  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limbi străine cunoscute Franceză, Engleză 
                                        

Aptitudini și competențe organizatorice Abilităţi de coordonare şi planificare 

Alte aptitudini și competențe Director al proiectelor de cercetare științifică   

 Director  financiar al proiectelor de cercetare științifică   

 Membru în echipele proiectelor de cercetare științifică 

 Autor a numeroase cărţi, articole, lucrări științifice 

 

Recenzor la reviste și conferințe internaționale                

 

Membru în Consiliul științific al revistelor și editurilor 

 

Membru în Comisiile de evaluare a proiectelor de cercetare 

 

Membru în grupurile de lucru ale organismelor profesionale 

 

Moderator la conferințe naționale și internaționale 

 

Expert evaluator, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, 2010 

 

 

Informații suplimentare 

 

 

Membru  în organisme/asociaţii profesionale Camera Auditorilor Financiari din România, auditor financiar 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, expert 

contabil 
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Centrul de  Studii în Contabilitate și Informatică de Gestiune 
Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (2012-2016) 

  

Discipline predate Programul licență : Contabilitate, Contabilitate publică, Contabilitatea 

instituțiilor de credit, Audit financiar 

 Programul master : Audit inten și guvernanță corporativă, Politici 

contabile specifice managementului riscurilor bancare, Audit intern bancar 

  

Arii de cercetare Contabilitatea sectorului public 

Contabilitatea instituțiilor de credit 

 Audit intern 

  

Evaluare internă ASE Certificat de evaluare 

 Calificativul Foarte Bine 

  

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                             Prof.univ.dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU 
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