
 
 

1 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Feleagă Liliana 

Adresă(e) Bucuresti, ROMANIA 

Telefon(oane)    

E-mail(uri) liliana.feleaga@cig.ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 31/10/1969 
  

Sex femeiesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
CNATDCU  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Începând cu luna octombrie 1993 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Prof.univ.dr. (începând cu luna februarie 2003 – prezent), conducător de doctorat din 
2005 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare şi predare în domeniul contabilităţii 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Cursuri predate 
 

Educaţie  
 
Contabilitate financiară fundamentală, Contabilitate financiară aprofundată, 
Contabilitate consolidată, Sisteme contabile comparate, Contabilitate anglo-saxonă 

  

Educaţie şi formare  
 

  

Perioada 1994 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice, domeniul contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Piaţa informaţiei contabile: actori, interese, scenarii şi perspective 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada octombrie 1994 – aprilie 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă internaţională de management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline studiate: contabilitate, management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Toulouse, Franţa 

mailto:liliana.feleaga@cig.ase.ro
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 5 

Perioada 1988 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline studiate: contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, finanţe, sisteme 
informatice de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 Utilizator independent B2 

Utilizator 
independent 

Limba Franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 Utilizator independent B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă: am făcut parte din numeroase echipe, în contexte şi cu 
obiective diferite (cercetare, organizare)  

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- 2012 – prezent – decan al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, ASE Bucureşti; 
- 2012 – prezent – membru al Comisiei de Stiinte Economice si Administrarea 
Afacerilor, Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 
Certificatelor Universitare 
- 2012 – 2016 – director al departamentului Cercetare ştiinţifică, Asociaţia 
Facultăţilor de Economie din România 
- şef al Catedrei de Contabilitate Internaţională şi Informare Financiară (2008-
2011)  
- membru în Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti 2008-
2012, 2016 – prezent 
- membru în Consiliul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de gestiune, 
2004-prezent 
- membru al echipei de organizare a conferinţei internaţionale „Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune” organizate în cadrul ASE Bucureşti, începând din 
2012; 
- director de proiect în mai multe proiecte de cercetare; 
- director al programului de master Concepte şi practici de audit la nivel 
naţional şi internaţional. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Experienţă în utilizarea softurilor Excel, Word, PowerPoint (mărci Microsoft)  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 

  

Informaţii suplimentare - membru al International Association for Accounting Education and 
Research; 
- membru al CAFR 
- membru în colectivul ştiinţific al revistelor: Journal of Accounting and 
Management Information Systems (din 2008), Analele Universităţii din 
Oradea (din 2010) 
- membru în colegiul de onoare al Revistei Phoenix, revista de insolvenţă, 
editată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, 
2005; 
- membru în colectivul ştiinţific al conferinţelor Accounting and Management 
Information Systems (din 2008) şi „Integrarea Europeană – noi provocări” (din 
2010); 
- membru în comitetul ştiinţific al Editurii ASE, Colecţia Contabilitate 
- reprezentant CECCAR la Federaţia Europeană a Experţilor Contabili, 
Comitetul pentru Sectorul Public, 2004-2005 
-publicarea în calitate de autor sau co-autor a peste 20 de cărți și a peste 100 
de lucrări în jurnale naționale sau internaționale și participări la conferințe, cu 
contribuții importante la dezvoltrea contabilității românești   
- premii obţinute: Diploma Georgescu Roegen pentru cercetare ştiinţifică 
conferită de Senatul ASE (2002, 2003); premiu conferit de Asociaţia Generală 
a Economiştilor din România pentru constantul ataşament faţă de 
performanţele contabilităţii (2007); menţiune pentru literatură de specialitate 
oferită de AFER (2008); Premiul pentru promovarea studiului ideilor 
relevante din opera unui cercetător, în calitate de coordonator al lucrării 
“Contabilitate, control şi guvernanţă – Liber Amicorum în onoarea profesorului 
Niculae Feleagă”, conferit de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 
2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


