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Informaţii personale  

Nume / Prenume ROBU VASILE 

  

E-mail(uri) vasile.robu@cig.ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Numele si adresa angajatorului 

2000-prezent 
   Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, conducător de doctorat, domeniul CONTABILITATE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri  pentru programul de licenţă la disciplinele: Introducere în analiza economico-financiara, 
Analiză economico-financiara fundamentală, Evaluarea întreprinderii 
 
Cursuri  pentru programele de masterat la disciplinele: Analiză economico-financiara avansată la nivel 
de întreprindere,  Analiză financiară aprofundată, Diagnostic financiar 
 

Perioada 
            Numele si adresa  angajatorului 

1998-prezent 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

                                                 Perioada 
             Numele si adresa angajatorului 

Cursuri  pentru programele de licenţă si masterat la disciplinele: Analiză economico-financiara, 
Evaluarea întreprinderii, Analiză financiară aprofundată, Diagnostic financiar 
1996-1998 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri  pentru programele de licenţă si masterat la disciplinele: Analiză economico-financiara, 
Evaluarea întreprinderii, , Diagnostic financiar  

 
 

Perioada 
Numele si adresa angajatorului 

1990-1996 
   Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri  pentru programele de licenţă si masterat la disciplinele: Analiză economico-financiara, 
Evaluarea întreprinderii 

Perioada 
Numele si adresa angajatorului 

1985-1990 
   Academia de Studii Economice, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                                                    Perioada 
                 Numele şi adresa angajatorului 
                          Funcţia sau postul ocupat 
                                                     Perioada 
                  Numele şi adresa angajatorului 
                             Funcţia şi postul ocupat 
 
                     Educaţie şi formare 

Seminarii pentru programele de licenţă la disciplinele: Analiză economico-financiara, Evaluarea 
întreprinderii 
1983-1985 
Academia de Studii Economice, Bucuresti 
Economist 
1981-1983 
Compania TAROM 
Economist 
 

 



                                        Perioada 
                                Calificarea obţinută 
            Numele instituţiei de învăţământ 
                               Nivelul de clasificare 
 
                                                Perioada 
                                Calificarea obţinută 
           Numele instituţiei de învăţământ 
                              Nivelul de clasificare 
                                   

 1990-1996 
 doctor in economie, domeniul CONTABILITATE 
Academia de Studii Ecomice, Bucureşti  
doctorat 
 
 1977-1981 
 Economist 
 Academia de Studii Economice, Bucuresti, Facultatea de Finanţe - Contabilitate  
 superior 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Competenţe şi abilităţi sociale si 
organizatorice  

 Director proiecte de cercetare CNCSIS PN II   
 Membru în contracte de cercetare  
 Membru în comisii de evaluare a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare  de 
licență, masterat și doctorat 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   B2  C1  B1  B1  B1 

Limba engleză   A1  B1  A1  A1  A1 

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

 

 

Recunoastere naţionala şi 
internaţionala 

                - şef al catedrei de Analiză Economico-Financiară în perioada 2008-2011; 
 - director al masterului profesional “Analiză financiară şi evaluare” – forma clasică, de la 
înfiinţare, din anul 2004; 
 - prodecan al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune în perioada 1993-1996; 
 - director al Departamentului de Pregătire Pedagogică a cadrelor didactice, în perioada 1996-
1997; 
 - conducător de doctorat din anul 2001; 
 - membru în peste 30 de comisii de doctorat; 
 - preşedinte al SRAEF din anul 2009 şi până în anul 2014; 
 - membru al CECCAR din anul 1994; 
                -membru ANEVAR din anul 2001; 
                -membru al UNEVAR din anul 2011; 
 - membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) din anul 2006; 
 - membru al Societăţii Române de Analiză Economico-Financiară (SRAEF) din 1993; 
                -membru al AGER; 
 - membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România; 
                -membru in Comitetul ştiinţific al Conferinţei Internationale AMIS; 
                -membru în boardul editorial al Revistei de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
 - membru în colectivul editorial al Revistei de Evaluare (The Valuation Journal), editată de 
IROVAL din anul 2006; 
 - diploma Georgescu Roengen pentru anul 2006, pentru activitatea de cercetare stiintifica in 
cadrul proiectelor finantate de organisme nationale sau internationale 
 - evaluator în cadrul Programului Naţional” Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer 
tehnologic - INFRATECH”, din anul 2005. 

  

Interese / Teme de 
cercetare 

 Analiza performanțelor firmelor în contextul dezvoltării durabile 

  

                              Evaluare 
internă ASE 

 

 Certificat de evaluare  
 Calificativ Foarte Bine 
 

  

 
Data: 14.01. 2019     Prof.univ.dr. Robu Vasile 


