
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETCU MONICA AURELIANA 

E-mail(uri)   monica.petcu@cig.ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) româna 

Data naşterii 19.01.1971 

  

Locul de muncă/ Domeniul 
ocupaţional 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Profesor universitar dr. 
Director Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 10.2015 - prezent   

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti 
Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academic - Educaţional 

  

Perioada 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat – domeniul Contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare și evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti 
Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academic - Educaţional 

  

Perioada 1. 02/2005 – 09.2015; 2. 02/2002-02/2005; 3. 02/1998-02/2002; 4. 02/1995-02/1998 

Funcţia sau postul ocupat 1. Conferenţiar universitar; 2. Lector universitar; 3. Asistent universitar; 4. Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, str. Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti 
Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academic - Educaţional 

  

Perioada 1994 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Analist financiar, consultant financiar, auditor financiar, expert contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de rapoarte de analiză, elaborarea de bugete de venituri şi cheltuieli, elaborarea de 
strategii, întocmirea de rapoarte de audit, elaborarea de principii, norme şi politici contabile la nivelul 
societăţilor comerciale, studii de fezabilitate 

                                           



Educaţie şi formare  

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Workshop on Contemporaneous Research Methods  
Certificate of Attendance 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  
 

  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Contabilitate  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Contabilitate, Specializarea Analiză economico-financiară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Réflexions sur le principes majeurs du Français sur Objectif Universitaire et du Français sur Objectif 
Spécifique dans l’enseignement des disciplines de spécialité des filières francophones en économie   
Certificat de participation 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti – L’Université d’Artois - France 

  

Perioada 1995-2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie - domeniul Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Contabilitate, Specializarea Analiză economico-financiară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada Martie-Iunie 1997  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Ecole d'Economie de Toulouse (TSE) 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 1994-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă studii aprofundate - specializarea Strategii şi politici financiar-monetare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorie financiară avansată, Strategii şi politici financiar-monetare de ajustare şi creştere 
economică,Finanţe internaţionale. Sistemul monetar internaţional, Metode cantitative, tehnici de 
modelare şi proiecte de cercetare, Macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare  

  
                                                                                                                                               

Perioada 1989 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în economie, specializarea Finanţe, Bănci şi Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză economico-financiară, Evaluare, Contabilitate managerială, Contabilitate financiară,  Finanţe, 
Monedă, Diagnostic, Audit financiar, Management, Statistică, Informatică 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare  

   

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
                   

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 2007 
Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar 
Audit 
 
Camera Auditorilor Financiari din România 
 
 
2002 
Certificat de participare la „International Enterprise Development Programme” 
Export and International Marketing 
 
Guvernul României 
 
 
2000 
Certificat de atestare a calităţii de expert contabil 
Contabilitate 
 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2  B2  B2  B2  B2  

Franceza  B2  B2  B2  B2  B2  

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

  

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 stima, respectul reprezintă surse motivaţionale de performare.   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a proiecta şi realiza structuri organizatorice menite să asigure realizarea obiectivelor 
asumate. Capacitatea de coordonare a gestiunii 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;   

- desfăşurarea de activităţi de audit; 
- 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 şi fiscal 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  



Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

                                     
 
 
 
            

 

 Premii 
 Premiu pentru rezultate cercetării, articolul: THE INTEGRATION OF THE ETHICAL DIMENSION INTO   

 BUSINESS EDUCATION, Revista Amfiteatru Economic, vol.16, nr. 37/2014, pp. 753-765, finanţare CDI 

 Premiu 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 

 

 Domenii de interes: analiză economico-financiară, evaluarea întreprinderii, gestiunea afacerii,        
 diagnosticul şi strategia firmei 

 
 Autor a: 10 cărţi de specialitate, 67 articole publicate în reviste cotate ISI (9),    
 reviste indexate în baze de date internaţionale (30), reviste de specialitate de circulaţie naţională  
 recunoscute CNCS (17), articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale/internaţionale (11) 

  
Experianţă în proiecte de cercetare în calitate de director de proiect (3), în calitate de membru (5); în 
calitate de auditor (9).  

  
 Membru asociaţii profesionale:  
 Membru Societatea Română de Analiză Economico-Financiară  
 Membru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – expert contabil 
 Membru Camera Auditorilor Financiari din România – auditor financiar  

  
   
 

  

15.03.2021  

 
 
 

 
 

 
       Profesor universitar dr. Monica Aureliana Petcu 
                                                                                                                                                         


