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                  Curriculum vitae  
 

 

Informații cu caracter personal  
Nume ȘTEFĂNESCU AURELIA 

E-mail                                                 aurelia.stefanescu@cig.ase.ro  
 Data nașterii                                       16.11.1974 

  
Experiență profesională   

 Perioada  2009-prezent 
 Funcţia sau postul ocupat                    Profesor universitar  

 Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri și seminarii pentru programele licenţă și masterat la  disciplinele: 
Contabilitate publică, Contabilitatea instituțiilor de credit, Contabilitate,  
Politici contabile specifce managementului riscurilor bancare, Audit intern 
bancar, Audit inten și guvernanță corporativă 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                                             
 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   

  
Perioada  2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat                    Conferenţiar universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri și seminarii pentru programele licenţă și masterat la  disciplinele: 

Bazele contabilității, Contabilitate publică, Contabilitatea instituțiilor de 
credit, Contabilitate financiară, Managementul riscurilor bancare, Audit 
intern bancar  

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                   
 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   

  
Perioada  2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat                    Lector universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri şi seminarii pentru programele licenţă și masterat la disciplinele: 

Bazele contabilității, Contabilitate publică, Contabilitatea instituțiilor de 
credit, Contabilitate financiară, Audit financiar, Managementul riscurilor 
bancare, Audit intern bancar 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                   
 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   

  
Perioada  2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat          Lector universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri și seminarii pentru programele licenţă și masterat la disciplinele: 

Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate publică, 
Contabilitate bancară, Contabilitate de gestiune, Contabilitate aprofundată 

Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                            
Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   

  
Perioada  2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat                    Lector universitar 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri și seminarii pentru programele licenţă și masterat la disciplinele: 

Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate publică, 
Contabilitate bancară, Contabilitate de gestiune, Contabilitate aprofundată 

Numele şi adresa angajatorului            Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   

  
 

Perioada  1999-2001 
 Funcţia sau postul ocupat                    Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Seminarii pentru programul licenţă la disciplinele: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară, Contabilitate publică, Contabilitate bancară, 
Contabilitate de gestiune, Contabilitate aprofundată 

 Numele şi adresa angajatorului            Universitatea Titu Maiorescu 
Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   
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Perioada  1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat                    Asistent universitar asociat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Seminarii pentru programul licenţă la disciplinele: Bazele contabilităţii, 

Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune 
Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                        

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   
  

Perioada  1997-1999 
Funcţia sau postul ocupat                    Preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Seminarii pentru programul licenţă la disciplinele: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară, Contabilitate aprofundată 

Numele şi adresa angajatorului            Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   

  
Perioada  1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat                    Preparator universitar asociat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Seminarii pentru programul licenţă la disciplinele: Bazele contabilităţii, 

Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune 
Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                   

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Învățământ și cercetare   
  

Experiență în managementul  

 proiectelor de cercetare 

 

 

Perioada  2014-2017 
Funcţia sau postul ocupat                    Membru în echipa de cercetare a proiectului Un nou model pentru 

evaluarea riscului corporațiilor: instrument științific pentru 

managementul bazat pe cunoștiințe, PN-II-PT-PCCA-2013-4-0873, 
Contract nr. 334/2014  

Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Management financiar, cercetare 
 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                   

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Cercetare științifică 
  

Perioada  2014-2015 
Funcţia sau postul ocupat                    Expert pe termen lung în echipa de cercetare a proiectului Armonizarea 

prin inovare în evaluarea cunoştinţelor în domeniul de studii 

Contabilitate, Contract POSDRU 156/1.2/133202 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Coordonare activități, cercetare 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                             
Tipul activităţii sau sectorul de   activitate      Cercetare științifică/Implementare proiecte finanțate din fonduri externe 

nerambursabile 
  

Perioada  2012 
Funcţia sau postul ocupat                    Director de proiect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Coordonarea proiectului de cercetare Școala de studii avansate- 

Contabilitatea si sustenabilitatea financiara in sectorul public, CNCS-
UEFISCDI, PNII – IDEI/SSA, 2012-2-010/2012, Contract nr. 6835/2012 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                   
 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management de proiect, cercetare științifică 

  
 Perioada  2009-2011 

 Funcţia sau postul ocupat                    Director de proiect 
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Coordonarea proiectului de cercetare Panoptic privind conotaţiile 

conceptului de performanţă în entităţile sectorului public din România-

creare versus diseminare, CNCS-UEFISCDI, PNCDI II –Program IDEI, 
ID_1827,  Contract nr. 955/2009 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                
 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate        Management de proiect, cercetare științifică 

  
Perioada  2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat                    Membru în echipa de cercetare a proiectului Ratingul corporatist în 

economia bazată pe cunoaştere:modele de determinare, valoare 
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informaţională şi impact macroeconomic, PNCDI II –Program IDEI 
ID_1801, Contract nr.831/19.01.2009 

Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Management financiar, cercetare 
 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                                         

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management financiar, cercetare științifică 
  

Perioada  2007-2010 
Funcţia sau postul ocupat                    Membru în echipa de cercetare a proiectului Actual şi perspectivă în 

auditul financiar al instituţiilor publice, PNCDI II –Program IDEI 
ID_1015, Contract nr.360/01.10.2007 

Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Management financiar, cercetare 
 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                   

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Cercetare științifică 
  

 Perioada  2007 
Funcţia sau postul ocupat    Director de proiect 

 Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Coordonarea proiectului de cercetare Elaborarea   şi aplicarea  practicilor  

contabile specifice Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară Bucureşti în contextul integrării în Uniunea Europeană, 
Contract nr. 22/04.04.2007 

 Numele şi adresa angajatorului            Academia de Studii Economice din Bucureşti                                                                                   
Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management de proiect, cercetare științifică 

  
Alte activități profesionale  

  
Perioada  2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat                    Lector abilitat  
Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri la disciplinele Contabilitate financiară, Contabilitate publică, 

Contabilitatea instituțiilor de credit,  Audit și certificare 
Numele şi adresa angajatorului            Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Formare profesională  
  

Studii și cursuri de specialitate   
Perioada  1998-2004 

Tipul calificării/diploma obţinută Titlul de doctor în economie, domeniul contabilitate 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  

Numele şi tipul de învăţământ şi al 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 şi tipul de învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea 

profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti, Facultatea de Gestiune și 
Contabilitate 
  

  
Stagii de cercetare   

 ESSEC Business School, Franţa (Iulie 2017, Noiembrie, 2015) 
 Paris Dauphine Université, Franța (Iunie 2016, Iulie 2015, Iulie 2014, 

Septembrie 2011, Noiembrie 2011, Iulie 2010, Iulie 2009) 
 Vienna University of Economics and Business, Austria (Noiembrie,  2010) 
 D'Artois Université, Franța (Noiembrie, 2009) 
 CNAM Paris, Franța (Octombrie, 2008) 
  

 
Alete studii și cursuri de specialitate   

Perioada  2011 
Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de managament a educaţiei la distanţă 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Managementul educaţiei la distanţă 
Numele şi tipul de învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat formarea 
profesională 

Academia de Studii Economice din  Bucureşti 
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Perioada  1994-1997 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor pentru pregătirea personalului didactic 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pregătirea personalului didactic 

Numele şi tipul de învăţământ şi al 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 Autor a numeroase cărţi, articole, lucrări științifice     Recenzor la reviste și conferințe internaționale     Expert evaluator, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), 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. 
Centrul de  Studii în Contabilitate și Informatică de Gestiune. 
Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (2012-2016). 

 

 

  
Diplome şi premii Premiul pentru publicarea de manuale şi materiale didactice- lucrarea 

Contabilitate publică, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, Academia de Studii Economice  din Bucureşti, 2013 

 Premiul pentru atragerea de fonduri pentru cercetare, Facultatea de 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice  
din Bucureşti, 2013 

 Premiul pentru dezvoltarea cercetărilor în parteneriat cu mediul socio-
economic, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, 
Academia de Studii Economice  din Bucureşti, 2013 

 Medalia 100 Revista Audit financiar, Camera Auditorilor Financiari din 
România, 2013 

 Diploma de laudă pentru tineri cercetători,  pentru cercetare ştiinţifică în 
cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale, 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2006 

 

 

 

 
 

 

 
 
                                                                                                                   Prof.univ.dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU 

 

 

02.04.2018 


