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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALBU CATALIN NICOLAE 

E-mail(uri) catalin.albu@cig.ase.ro 

Naţionalitate Română 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

2015 - prezent 
 Conducător de doctorat 
 Coordonare și evaluare 
 Academia de Studii Economice din București  
 Academic / educațional 

  

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

2013 - prezent  
 Profesor universitar doctor  
 Predare și  activități de cercetare  
 Academia de Studii Economice din București  
 Academic / educațional 

  

Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
               Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2000- 2013 
 Conferențiar univ., Lector univ., Asist. univ., Preparator 
 Predare, seminarizare, activități de cercetare  
 Academia de Studii Economice din București   
 Academic / educațional 
 

 

Educaţie şi formare 
                                             Perioada 

Calificarea / diploma obținută 
Numele instituției de învățământ        

 
 
2010-2011 
 Fulbright Scholarship (Senior Award) 
 United States Department of State 

  

                                           Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele instituţiei de învăţământ  

 2001 – 2005 
 Doctorat în Economie, domeniul Contabilitate  
(Diplomă de doctor în economie) 
 Academia de Studii Economice,  Bucuresti 

 
                                                   Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele instituţiei de învăţământ 

 
2000-2002 
 Diplome D’Etudes Superieures Specialisee „Finances et 
controle de gestion” 
 Universite d’Orleans, France 

  

Perioada 
                 Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele instituţiei de învăţământ                                             

2000-2001 
 Masterat „Decizie si control in contabilitate” 
(Diploma de masterat)  
 Academia de Studii Economice din Bucuresti 
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Perioada 
                 Calificarea / diploma obţinută 

 

Numele instituţiei de învăţământ                                             

1996-2000 
Licenta „Contabilitate si informatica de gestiune” 
(Diploma de licenta)  
 Academia de Studii Economice din Bucuresti 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e)  Româna  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Conversație Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Limba franceză C1 C1 C1 C1 C1 

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

 
Competenţe şi abilităţi sociale si 

organizatorice  

 
 Director proiect de cercetare CNCSIS PN II TE 
 Director proiecte internationale 
 Membru în contracte de cercetare 
 Organizator al conferintei internationale Accounting and 
Management Information Systems (14 editii) 
 Membru în comisii de evaluare a lucrărilor de finalizare a 
studiilor universitare 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 
 MS OFFICE, XLSTAT, NVivo 

  

Informaţii suplimentare  

Discipline predate (din 2000 – prezent)  Ciclul licenţă (in limbile romana, engleza si franceza): 
Introducere în contabilitate, Audit si control intern, 
Contabilitate manageriala, Control de gestiune, 
Contabilitate financiara 
 Masterat (in limbile romana, engleza si franceza): 
Contabilitate manageriala, Masurarea performantelor, 
Tehnici de bugetare, Audit intern, Metodologia cercetarii in 
contabilitate 

 
Interese / Teme de cercetare 

 
 Guvernanta corporativa, aplicarea instrumentelor de 
contabilitate manageriala in tarile in tranzitie, aplicarea 
IFRS in tarile in tranzitie, reglementare contabila  
 

Premii si distinctii  Premiul I AFER pentru literatura de specialitate 
economică din domeniul contabilitate (2013); 
 Premiul AGER pentru promovarea studiului ideilor 
relevante din opera unui cercetător (2012) – Albu, C.N., 
Albu, N., Feleaga, L. (2012) Contabilitate, control şi 
guvernanţă. Liber amicorum în onoarea profesorului 
Niculae Feleagă, Ed. Economică, Bucureşti,– ISBN 978-973-
709-620-3  
 KPMG Professor (2011 –prezent) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


3 

Alte informatii 
 
 
         
            
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare internă ASE 
          

 Membru al Editorial Board al Accounting Forum, Journal 
of International Accounting, Auditing and Taxation, 
Research in Accounting in Emerging Economies 
 Membru in comitetul stiintific al unor conferinte 
prestigioase din domeniul contabilitate 
 Panelist in cadrul unor conferinte internationale (AAA 
IAS meeting, WCAER) 
 Publicatii in reviste internationale recunoscute in 
domeniul contabilitate si informatica de gestiune 
 Evaluator ad-hoc pentru reviste internationale 
recunoscute in domeniul contabilitate 
 Evaluator extern centre de cercetare asociate Haut 
Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (HCERES) 
 Membru al  International Association for Accounting 
Education & Research (IAAER); 
 
 Certificat de evaluare  
 Calificativ Foarte Bine 

 
 
Data 14.01.2019 Prof. univ. dr. Catalin Albu 
     
     
     


