
 

CURRICULUM VITAE 

  
 

1. Nume: PETCU   

2. Prenume: MONICA AURELIANA    

3. Data şi locul naşterii:  19.01.1971, Stockholm, Suedia 

4. Cetăţenie: română 

5. Date de contact (e-mail, telefon, fax):  petcu_mona_a@yahoo.com, 0723435925 

 

6. Studii:  

 

Instituţia A.S.E., Facultatea de 
Finanţe, Bănci şi 

Contabilitate 

ASE, Facultatea de Finanţe, 
Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori, specializarea 
„Strategii şi politici financiar-

monetare” 

ASE, Facultatea 
de Contabilitate şi 

Informatică de 
Gestiune 

Perioada: de la (luna, anul) până 

la (luna, anul) 
10.1989-06.1994 10.1994-06.1995 2000-2004 

Grade sau diplome obţinute Diplomǎ de licenţă Diplomă studii aprofundate  Doctor în ştiinţe 
 

7. Titlul ştiinţific:  doctor, domeniul Contabilitate 

 

8. Experienţa profesională: 

Perioada:  09.2015- 02.2005-

09.2015 
10.2000-

02.2005 
2.1998-

10.2000 
02.1995-

02.1998 

Locul: Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti 

Instituţia: ASE, Facultatea 

de Contabilitate 

şi Informatică de 

Gestiune 

ASE, 

Facultatea de 

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

ASE, 

Facultatea de 

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

ASE, 

Facultatea de 

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

ASE, 

Facultatea de 

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

Funcţia: Profesor Conferenţiar Lector Asistent Preparator 

Descriere: Cursuri şi 
seminarii de 
Analiză econo-
mico-financiară, 
Gestiunea 
afacerii,  
- Membru 
comisii de 
licenţă şi 
disertaţie 
- Coordonator 
ştiinţific 
elaborări lucrări 
de licenţă şi 
master.   
- Recenzor cărţi 
de specialitate 

- Cursuri şi 
seminarii de 
Analiză econo-
mico-
financiară, 
Gestiunea 
afacerii, 
Evaluarea 
întreprinderii 
Diagnostic şi 
strategia firmei 
 - Membru 
comisii de 
licenţă şi 
disertaţie, 
examene grade 
didactice. 

- Cursuri şi 
seminarii de 
Analiză econo-
mico-
financiară, 
Gestiunea 
afacerii, 
Evaluarea 
întreprinderii. 
- Membru 
comisii de 
licenţă şi 
disertaţie. 
- Coordonator 
ştiinţific 
elaborări 
lucrări de 

- Seminarii de 
Analiză econo-
mico-
financiară   
- Realizarea de  
articole și 
studii de 
specialitate,  
participarea la  
conferinţe, 
cursuri de  
specializare 
 

- Seminarii de 
Analiză econo-
mico-
financiară   
- Realizarea de  
articole și 
studii de 
specialitate,  
participarea la  
conferinţe, 
cursuri de  
specializare 
 



- Realizarea de  
articole și studii 
de specialitate,  
participarea la  
conferinţe, 
cursuri de  
specializare 
 

- Coordonator 
ştiinţific 
elaborări 
lucrări de 
licenţă şi 
master.   
- Director şi 
membru în 
proiecte de 
cercetare 
- Realizarea de  
articole și 
studii de 
specialitate,  
participarea la  
conferinţe, 
cursuri de  
specializare 

licenţă şi 
master 
- Director şi 
membru în 
proiecte de 
cercetare 
- Realizarea de  
articole și 
studii de 
specialitate,  
participarea la  
conferinţe, 
cursuri de  
specializare 
 

 

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul 

de Analizăşi Evaluare Economico-Financiară, profesor universitar dr. 

 

10. Vechime la locul de muncă actual: 02.1995-  : 22 ani 

 

11. Membru al asociaţiilor profesionale:  

 - Societatea Română de Analiză Economico-Financiară  

 - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – expert contabil 

 - Camera Auditorilor Financiari din România 

 

12. Limbi straine cunoscute: engleză, franceză 

 

13. Alte competenţe: 

Competenţe şi abilităţi sociale: capacitate de a aborda şi întreţine relaţii sociale cu o diversitate de 

persoane şi grupuri.  

Posibilitatea verbalizării mesajelor într-o manieră adaptată interlocutorilor, care să permită 

înţelegerea şi interpretarea corectă a acestora. Capacitatea de convingere şi determinare a 

aderării diverselor persoane şi grupurilor la realizarea obiectivelor. Utilizarea unei comunicări 

bazate pe valori şi argumente, considerând că necesităţile complexe ale oamenilor (stima, 

respect) reprezintă o sursă motivaţională a performanţei.   

Competenţe şi aptitudini organizatorice: capacitatea de a proiecta şi realiza structuri organizatorice  

menite să asigure realizarea obiectivelor asumate. Capacitatea de coordonare a resurselor în 

vederea creşterii performanţelor. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizarea  Microsoft Office (Word, Excel,  
Power Point, Outlook), Internet Explorer. 

Alte competenţe şi aptitudini: 
experienţă dobândită în proiecte de cercetare, în calitate de director proiect, membru proiect, 
auditor;   
elaborarea de principii, norme şi politici contabile la nivelul societăţilor comerciale; 
coordonare şi sinteză în domeniul fundamentării bugetelor de venituri şi cheltuieli, în 
domeniul raportării financiare; 



autor sau coautor de cărţi, articole, monografii în domeniul financiar-contabil 

 

14. Specializări şi calificări:  

 

februarie 2014 Auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene - Camera Auditorilor 

Financiari din România 

iunie 2013  Réflexions sur le principes majeurs du Francais sur Objectif Universitaire (FOU) et 

du Francais sur Objectif Spécifique dans l;enseignement des disciplines de 

spécialité des filires francophones en économie – Agence Universitaire de la 

Francophonie 

noiembrie 2002 Export and International Marketing Course – EMPRETEC International Enterprise 

Development Program, United Nations Conference on Trade and Development and 

the Ministry of SMEs and Coopoeratives 

martie-iunie 

1997 

Stagiu de documentare (3luni) pentru teza de doctorat, la Universitatea Toulouse, 

în cadrul Şcolii Doctorale Finanţe-Bănci – Centru de Excelenţă Europeană 

2003-2015 Cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din România 

 

 

15. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice: 
- Premiul pentru publicarea de articole în reviste indexate ISI pentru articolul „Determinism în 

evaluarea comportamentului ecologic al consumatorului”, Revista Amfiteatru Economic, 2012, 

acordat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

- Premiul acordat de UEFISCDI, PN-II-RU-PRECISI-2015-9-9205, poziţia 693,  pentru articolul THE 

INTEGRATION OF THE ETHICAL DIMENSION INTO BUSINESS EDUCATION, publicat în 

revista Amfiteatru Economic Volum: 16, nr. 37/2014 

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202015/REZULTAT

E/Rezultate%20evaluare_lista%202_ACTUALIZATA_18_12_2015.pdf 

 

16. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în proiecte de cercetare 

naţionale/internaţionale: 

 

Programul – Sursa de finanţare 
Număr/dată contract 

Denumire proiect  

Funcţia,  
perioada,  
volumul 

finanţării:  

 

Principalele publicaţii rezultate 

PNCDI II PARTENERIATE  92-

078/01.10.2008, Model şi program 

informatic de analiză şi evaluare a 

competitivităţii regiunilor de 

dezvoltare 

responsabil ASE 
2008-2011 

valoare proiect 

48.786 lei 

 

- MIRON Dumitru, PETCU Monica Aureliana, 
SOBOLEVSCHI-DAVID Maria Iulia, Corporate 

Social Responsibility and the Sustainable 

Competitive Advantage, Revista Amfiteatru 
Economic vol.13,  nr. 29/2011, pp. 162-179, 
categoria A – revistă cotată ISI, factor de impact 
0,757, ISSN  1582 – 9146 
- PETCU Monica Aureliana, Abordarea 

analizelor diagnostic în domeniul competitivităţii 

regiunilor de dezvoltare, Romanian Statistical 
Review – nr.12/2010 supliment, pp. 101-105, 
cotată CNCSIS tip B+, indexată în următoarele 
baze de date internaţionale: DOAJ, RePec, 



EBSCO, ICAAP, INDEX COPERNICUS, 
monitorizată de ISI Thomson Philadelphia 
(SUA), ISSN 1018-046 (format tiparit)  
- PETCU Monica Aureliana, Factori 

determinanţi şi indicatori de evaluare a 

competitivităţii regionale, Romanian Statistical 
Review – nr.12/2010 supliment, pp. 134-138, 
cotată CNCSIS tip B+, indexată în următoarele 
baze de date internaţionale: DOAJ, RePec, 
EBSCO, ICAAP, INDEX COPERNICUS, 
monitorizată de ISI Thomson Philadelphia 
(SUA), ISSN 1018-046 (format tiparit)  
- Monica PETCU, Vasile ROBU, Dumitru 

MIRON, Eduard DINU, Iulia David-

SOBOLEVSCHI, Anca HRISTEA, CREŢU 

Raluca Florentina, Cristina CUREA, Ana-Maria 

Fundulea POPESCU, Adrian ANICA, Costin 

CIORA, Eficienţă şi entropie în competitivitate, 

Seminarul naţional„Interferenţe economico-

sociale la frontiera inovării” - ediţia a II-a - “ 

Inovarea – forţa motoare a progresului socio-

economic”, IRECSON, pp. 18-25 din 64, 

octombrie 2009 
- Buletin Stiinţific ASE, Cercetare ştiinţifică în 

ASE 2009,  Rezultate obţinute în cadrul temelor 

finantaţe prin programele Idei, Parteneriate, 

Mediu de afaceri, Plan Sectorial, Resurse Umane, 

Proiecte Internaţionale, Proiecte Instituţionale, 

ISBN 978-606-505-368-7 
CNCSIS, Programului 4 al PN II 

Contract de finanţare nr.92-079/2008, 

Model şi program informatic pentru 

determinarea gradului de inovare la 

nivelul regiunilor de dezvoltare 

membru în cadrul 

echipei de 

cercetare 
2008-2011 

valoare proiect 

59.474 lei 

Buletin ştiinţific ASE, Cercetare ştiinţifică în 

ASE 2009,  Rezultate obţinute în cadrul temelor 

finantaţe prin programele Idei, Parteneriate, 

Mediu de afaceri, Plan Sectorial, Resurse Umane, 

Proiecte Internaţionale, Proiecte Instituţionale, 

ISBN 978-606-505-368-7 

Beneficiar KG 

AUDIT&ACCOUNTING S.R.L, 

Contract 1697/2009, Model matricial 

de poziţionare strategică a entităţilor 

în industria ospitalităţii 

director proiect 
2009 

valoare proiect 

42.500 lei 

PETCU Monica Aureliana, SOBOLEVSCHI-

DAVID Maria Iulia, Matrix approach of 

strategic positioning in the hospitality industry, 

Theoretical and Applied Economics, Supliment, 

mai 2009, indexată în baze de date internaţionale 

EconLit, EBSCO Publishing, RePEc, DOAJ, 

ICAAP, CNCSIS categoria B+, pag.134-142., 

2009, ISSN 1841-8678 (print edition) ISSN 

1844-0029 (ediţia online) 
Beneficiar: ATLAS CORP S.R.L., 

31.03.2009, contract cu mediul de 

afaceri, Analiza costurilor şi soluţii 

de optimizare a activităţii economice 

în fabrica de prelucrarea lemnului 

membru în cadrul 

echipei de 

cercetare 
2009 

valoare proiect 

Buletin ştiinţific ASE, 2009, ISSN 1584-3122  

 



43.515 lei 
Beneficiar: KG 

AUDIT&ACCOUNTING S.R.L, 

contract cu mediul de afaceri, 

Contract nr.48/29.10.2008, Studiu 

privind sistemul de indicatori 

economico-financiari din industria  

de celuloza şi hârtie din România 

membru în cadrul 

echipei de 

cercetare  
2008 

valoare proiect 

12.000 lei 

Buletin ştiinţific ASE, 2008, ISSN 1584-3122 

Beneficiar: KG 

AUDIT&ACCOUNTING S.R.L, 

contract cu mediul de afaceri, 

Contract nr. 36/12.09.2008, Studiu 

privind sistemul de indicatori 

economico-financiari din industria 

parafarmaceutică din România,  

membru în cadrul 

echipei de 

cercetare 
2008 

 valoare proiect 

12.000 lei. 

Buletin ştiinţific ASE, 2008, ISSN 1584-3122 

CNCSIS 1243, Contract din lista de 

rezervă 2006, nr. 7GR / 05.05.2006, 

Act Aditional nr. GR 70/10.05.2007, 

2006-2008, Optimizarea 

metodologiei privind identificarea şi 

prevenirea riscurilor din activitatea 

economico-financiară a 

întreprinderilor în contextul 

evoluţiilor contemporane-grant tip A, 

Etapa 2007: Evidenţierea gradului  

de importanţă a risc-managementului 

în realizarea obiectivelor 

companiilor 

membru în cadrul 

echipei de 

cercetare 2007 
suma aprobată pe 

2007- 74.486 lei 

Buletin Stiinţific ASE, Cercetare ştiinţifică în 
ASE 2007, Rezultate obţinute în cadrul temelor 
finantaţe prin granturi ale Academiei Române şi 
granturi cncsis tip AC si A", vol. 1,  ISBN 978-
506-505-060-0,   tema " Optimizarea 
metodologiei privind identificarea si prevenirea 
riscurilor din activitatea economico-financiara a 
intreprinderilor in contextul evolutiilor 
contemporane", pag 446-456 
 
 

Beneficiar: KG 

AUDIT&ACCOUNTING S.R.L. 

contract cu mediul de afaceri, 

Contract nr. 1996/26.11.2004, 

Elaborarea unui sistem de 

monitorizare a activităţii financiar-

contabile  

director proiect 
2004 

valoare proiect 

1.000 lei 

- PETCU Monica Aureliana, Sobolevschi David 
Maria Iulia, Raluca Sandu, Analyse economique 
et financiere, Editura ASE, Bucuresti, 2005, 
editură recunoscută CNCS, număr pagini 
publicaţie 509 pp., ISBN 973-594-671-8 
- PETCU Monica Aureliana, Analiza echilibrului 

financiar, Editura Universitară, Bucureşti, editură 
recunoscută CNCS, 2004, număr pagini 
publicaţie 187 pp., ISBN 973 – 7787 – 00-5 

 

17. Alte menţiuni: 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

Data completării:  14.09.2016      

 

 

Candidat 
Petcu Monica Aureliana 


