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INFORMAŢII CU CARACTER 
PERSONAL 

 

• Nume EUGENIU ŢURLEA 
• e-mail                                                  eugeniu.turlea@cig.ase.ro 
• Naţionalitate                                        Română 
  
  
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
DIDACTICĂ 

 

• Perioada (de la - până la) 2000-prezent 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de 

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune                                                                                    
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică şi de cercetare   
• Funcţia sau postul ocupat                     Profesor universitar, conducător de doctorat, domeniul Contabilitate 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri pentru programele licenţă, masterat şi doctorat la  

disciplinele: Audit financiar, Audit statutar, Contabilitate 
managerială, Control de gestiune    

  
• Perioada (de la - până la) 1998-2000 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de  

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune                                                                                    
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică şi de cercetare   
• Funcţia sau postul ocupat                     Profesor universitar 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri pentru programele licenţă, masterat la  disciplinele: Audit 

financiar, Audit fiscal, Audit statutar, Contabilitate  de gestiune, 
Control de gestiune    

  
• Perioada (de la - până la) 1994-1998 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de  

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune                                                                                    
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică şi de cercetare   
• Funcţia sau postul ocupat                     Conferenţiar universitar 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri şi seminarii la disciplinele: Control financiar, Expertiză 

contabilă, Contabilitate   
  
• Perioada (de la - până la) 1990-1994 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de  

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune                                                                                                           
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate       Activitate didactică şi de cercetare   
• Funcţia sau postul ocupat                     Lector universitar 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri şi seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, 

Contabilitate  industrială, Calculaţia costurilor 
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• Perioada (de la - până la) 1979-1990 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de  

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune                                                                                                                                                   
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică şi de cercetare   
• Funcţia sau postul ocupat                     Asistent universitar 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate 

industrială, Calculaţia costurilor 
  

• Perioada (de la - până la) 1975-1979 
• Numele şi adresa angajatorului             GSCMRIC, Bucureşti 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Contabilitate  
• Funcţia sau postul ocupat                     Economist  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Evidenţă contabilă, analiză economică 
  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
MANAGERIALĂ 

 

• Perioada (de la - până la) 2016-2018 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti  
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management financiar 
• Funcţia sau postul ocupat                     Prorector 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Managementul activităților financiar-contabile 
  
• Perioada (de la - până la) 2011-2016 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Facultatea  de  

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune, Departamentul 
Contabilitate şi Audit  

• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management didactic şi administrativ 
• Funcţia sau postul ocupat                     Director de departament 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Monitorizarea activităţilor profesionale, didactice şi de cercetare 

ştiinţifică pentru specializările contabilitate, audit şi  analiză 
economică 

  

• Perioada (de la - până la) 2008-2011 
• Numele şi adresa angajatorului             Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Facultatea  de  

Contabilitate şi  Informatică de Gestiune, Catedra de Contabilitate, 
Audit şi Control de Gestiune                                                                                                 

• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management didactic şi administrativ 
• Funcţia sau postul ocupat                     Şef de catedră 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Monitorizarea activităţilor profesionale, didactice şi de cercetare 

ştiinţifică pentru specializările contabilitate, audit şi control de 
gestiune 

  

• Perioada (de la - până la) 2005-2008 
• Numele şi adresa angajatorului             Ministerul Sănătăţii Publice 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Management economico-financiar 
• Funcţia sau postul ocupat                     Consilier al Ministrului Sănătăţii 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Consiliere pe probleme economico-financiare în sistemul de 

sănătate 
  

• Perioada (de la - până la) 2002-2004 
• Numele şi adresa angajatorului             Ministerul Sănătăţii  
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Managementul asigurărilor de sănătate  
• Funcţia sau postul ocupat                     Secretar de stat/Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Finanţarea şi monitorizarea utilizării fondurilor publice în sistemul 

de sănătate  
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• Perioada (de la - până la) 2001-2002 
• Numele şi adresa angajatorului             Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Managementul asigurărilor de sănătate 
• Funcţia sau postul ocupat                     Preşedinte 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Finanţarea şi monitorizarea utilizării fondurilor publice în sistemul 

de sănătate  
  
• Perioada (de la - până la) 1995-1999 
• Numele şi adresa angajatorului             Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 

Filiala Bucureşti 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Managementul profesiei contabile 
• Funcţia sau postul ocupat                     Preşedinte 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Acordarea şi monitorizarea exercitării calităţilor de expert contabil 

şi contabil autorizat 
  
• Perioada (de la - până la) 1991-1993 
• Numele şi adresa angajatorului             Ministerul Finanţelor 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Control financiar 
• Funcţia sau postul ocupat                     Director general 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Controlul modului de calcul a obligaţiilor fiscale şi virarea acestora 

la bugetul de stat 
  

• Perioada (de la - până la) 1990-1991 
• Numele şi adresa angajatorului             Guvernul României, Subsecretariatul de Stat 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate       Management financiar 
• Funcţia sau postul ocupat                     Expert guvernamental 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Monitorizarea utilizării fondurilor publice 
  

ALTE ACTIVITĂȚI  
• Perioada (de la- până la ) 2006-2008 
• Numele şi adresa angajatorului             Școala Națională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 

în domeniul Sanitar 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică 
• Funcţia sau postul ocupat                     Lector 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri la disciplina Management financiar 
  
•Perioada (de la- până la ) 2002-prezent 
• Numele şi adresa angajatorului             Camera Auditorilor Financiari din România 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică 
• Funcţia sau postul ocupat                     Lector  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri la disciplina Audit financiar 
  
•Perioada (de la- până la ) 2000-2010 
• Numele şi adresa angajatorului             SC Fidexpert SRL 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Audit financiar  şi  statutar 
• Funcţia sau postul ocupat                     Auditor financiar; asociat 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Coordonarea misiunilor de audit financiar şi statutar 
  
•Perioada (de la- până la ) 1995-prezent  
• Numele şi adresa angajatorului             Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
• Tipul activităţii sau sectorul de   activitate            Activitate didactică 
• Funcţia sau postul ocupat                     Lector 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi                   Cursuri la disciplina Contabilitate managerială 
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STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

•Perioada (de la- până la ) 1990-1995 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, studii doctorale  

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Perfecţionarea calculaţiei costurilor în industria de prelucrare a 
lemnului 

• Tipul calificării/diploma obţinută Titlul de doctor în economie, specialitatea contabilitate 
 

•Perioada (de la- până la ) 1993-1994 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Ecole Superieure Universitaire de Gestion (ESUG)  Toulouse, 
Franţa, studii postdoctorale 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat 
  
•Perioada (de la- până la ) 1971-1975 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de 
Contabilitate, studii licenţă 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  
• Tipul calificării/diploma obţinută Economist, Diplomă de licenţă 

  
ALTE STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 
 

•Perioada (de la- până la ) 2011 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Managementul educaţiei la distanţă 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de managament a educaţiei la 

distanţă 
  
•Perioada (de la- până la ) 2009 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Management universitar 
• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de management universitar 
  
•Perioada (de la- până la ) 2009 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea resurselor umane, Camera Auditorilor Financiari din 
România 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Auditul financiar al proiectelor finanţate din fonduri structurale 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului privind procedurile convenite 

pentru certificarea cheltuielilor eligibile în cadrul POS DRU,        
co-finanţat din Fondul Social European 

  
•Perioada (de la- până la ) 2007 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Instituţiile de 
Învăţământ Superior 
 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Managementul calităţii în instituţiile de învăţământ superior 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de expert evaluator 
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•Perioada (de la- până la ) 2004 
•Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Camera Auditorilor Financiari din România 

•Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate, audit financiar 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de formator în domeniul Standardelor Internaţionale de 

Contabilitate şi de Audit  Financiar 
 

•Perioada (de la- până la ) 2004 
• Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Centrul de pregătire financiară Millenium 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Auditul financiar al entităţilor din piaţa de capital 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire al cursului-Auditul financiar al entităţilor din  

piaţa de capital 
  
•Perioada (de la- până la ) 2002 
• Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Camera Auditorilor Financiari din România 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Standarde Internaţionale de Contabilitate, Standarde Internaţionale 
de Audit Financiar 

• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de formator în domeniul Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate   şi de Audit  Financiar 

  
•Perioada (de la- până la ) 2000 
• Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

The Institute of Chartered Accountants of Scotland 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de examinare a competenţelor profesionale 
  
•Perioada (de la- până la ) 1999 
• Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România -
Compania Naţională a Comisarilor de conturi din Franţa 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Audit financiar 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de formator în norme internaţionale de audit 
  
•Perioada (de la- până la ) 1997-1998 
• Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Contabilitate  
• Tipul calificării/diploma obţinută Atestat al calităţii de  cenzor extern independent 
  
•Perioada (de la- până la ) 1995 
• Numele şi tipul de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Ministerul Finanţelor-Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Audit financiar 
• Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de atribuire a calităţii de formator în audit financiar 
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LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  
 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independen  C1 
Utilizator inde

pendent 
 

Limba franceză 

  
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

Abilităţi de coordonare şi planificare 
Experienţă în managementul profesiei contabile, managementul 
asigurărilor de sănătate, management economico-financiar, 
management didactic şi administrativ, managementul proiectelor de 
cercetare 

  
ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

Autor a numeroase cărţi, articole, comunicări ştiinţifice, recenzii 
publicate 

 Membru al Consiliului Științific al revistelor African Journal of 
Business Management; Contabilitate și Informatică de Gestiune;  
Audit Financiar; Annales Universitatis Apulensis, Seria 
Oeconomica, Alba Iulia    
Membru în Consiliul ştiinţific al Editurii Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti 

 Recenzor la diverse reviste naționale și internaționale 
  
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 
 

 

MEMBRU ÎN ORGANISME 
/ASOCIAŢII PROFESIONALE 

 
Camera Auditorilor Financiari din România, membru al Consiliului 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Instituţiile de 
Învăţământ Superior 

 
 

 Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor 
  
PUBLICAŢII, ALTE REZULTATE ALE 
ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Proiecte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie, în calitate 
de director şi membru 
Cărţi de specialitate publicate 

 Articole publicate în reviste cotate ISI, reviste indexate în baze de 
date internaţionale şi reviste recunoscute în domeniu 

 Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale 
 Materiale elaborate pentru cursuri şi seminarii la disciplinele 

predate 
  
PREMII ŞTIINŢIFICE ŞI 
DISCTINCŢII 

Diploma pentru publicarea de cărţi de specialitate, 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 

 Premiul pentru contribuţii deosebite la analiza performanţelor 
economice cu metodele moderne, Asociaţia Generală a 
Economiştilor din România, 2012 

 Premiul Constantin Ionete, Revista Audit Financiar, Camera 
Auditorilor Financiari din România, 2012 

 Auditor financiar de onoare, pentru contribuţiile aduse la susţinerea 
profesiei de auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din 
România, 2011 

 Diploma 90 ani de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din România, pentru contribuţia 
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adusă la dezvoltarea CECCAR, 2011 

 Diplomă de excelenţă cu prilejul împlinirii a 10 ani de la 
înfiinţarea Camerei Auditorilor Financiari din România, 2010 

 Diploma Nicolae Georgescu Roëgen, pentru cercetare ştiinţifică 
în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale şi 
internaţionale, Academia de Studii Economice Bucureşti, 2006 

 Diplomă de excelenţă cu prilejul împlinirii a 5 ani de la 
înfiinţarea Camerei Auditorilor Financiari din România, 2005 

 Diplomă de merit cu ocazia zilei de 21 septembrie- Ziua 
naţională a contabilului român, CECCAR, 2005 

 Diplomă acordată cu ocazia împlinirii a 5 ani de la înfiinţarea Casei 
de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pentru activitatea depusă în 
slujba instituţiei, 2004 

 Medalia de Argint „Vasile Goldiş”, 85 ani de la Marea Unire, 
Universitatea Vasile Glodiş, Arad, 2003 

 Diploma de onoare cu ocazia a celei de a 9-a aniversări a 
Academiei de Studii Economice Bucuresti, 2003 

 Diploma de Excelenţă pentru susţinerea reformei sanitare în 
Ministerul Administraţiei şi Internelor-Direcţia Medicală, 
Ministerul Administraţiei si Internelor, 2003 

 Diplomă omagială cu prilejul celei de-a 140-a aniversare a Zilei 
Medicinii Militare, Ministerul Administraţiei si Internelor, 
2003 

 Diploma Nicolae Georgescu Roëgen, pentru rezultate deosebite in 
activitatea de cercetare ştiinţifică economică, Academia de Studii 
Economice Bucureşti,  2002 

 Diplomă RENAR pentru recunoaşterea contribuţiei deosebite la 
promovarea culturii calităţii, dezvoltarea infrastructurii de evaluare 
a conformităţii în România şi la promovarea imaginii pe plan 
internaţional prin susţinerea principiilor Uniunii Eurpene privind 
libera circulaţie a produselor, 2002 

 Diplomă Jubiliară cu ocazia aniversării a 10 ani de la constituirea 
Consiliului Judeţean Argeş, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea 
şi modernizarea administraţiei publice locale, Consiliul Judeţean 
Argeş, 2002 

 Diploma Nicolae Georgescu Roëgen, pentru rezultate deosebite in 
activitatea de cercetare ştiinţifică economică, Academia de Studii 
Economice Bucureşti, 2001 

 Diploma aniversară, 3 ani de activitate a Consiliului de 
Administraţie a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,  pentru 
realizări deosebite în implementarea sistemului de asigurări sociale 
de sănătate în România, 2001 

 Diplomă de onoare cu prilejul Zilei Medicinei Militare, pentru 
merite deosebite în realizarea reformei medicale din Ministerul de 
Interne, 2001 

 Diplomă de onoare pentru contribuţia excepţională la înfiinţarea, 
afirmarea şi dezvoltarea acestui aşezământ de învăţământ, cultură şi 
civilizaţie universitară, Senatul Universităţii Titu Maiorescu, 2000   

  

  

     14.01.2019                                                                        Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea     

                                                                                         

 


