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   Curriculum Vitae   Curea Ștefania-Cristina 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE CUREA Ştefania-Cristina 
 

 

Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România 

+40769.604.777 

stefania.curea@ase.ro 

Sexul F | Data naşterii 17/09/1979 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 
 

 
 
 

2017 - prezent Conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Analiză și Evaluare 
Economico-Financiară
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Discipline predate:  Introducere în analiza economico-financiară (IF), Analiza economico-
financiară fundamentală (IF, ID), Analiză economico-financiară în organizaţiile agroalimentare 
(IF), Evaluarea afacerii (IF) 
Tipul sau sectorul de activitate: învățământ superior 
 

2009 -2017 Lector universitar în cadrul Departamentului de Analiză și Evaluare Economico-
Financiară
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Discipline predate:  Introducere în analiza economico-financiară (IF), Analiza economico-
financiară fundamentală (IF, ID), Analiză economico-financiară în organizaţiile agroalimentare 
(IF), Analiză economico-financiară (IF), Practica de specialitate (ID), Metode și practici de 
guvernanță corporativă (ID), Diagnosticul şi strategia firmei (IF), Evaluarea afacerii (IF),  
Analiză economico-financiară aprofundată (IF, ID) 
Tipul sau sectorul de activitate:   învățământ superior 
 

2006-2009 Asistent universitar la Catedra de Analiză-Economico-Financiară 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Discipline predate: Analiză economico-financiară (IF), Analiză financiară aprofundată (IF, ID) 
Tipul sau sectorul de activitate:   învățământ superior 
 

2004-2011 Șef Serviciu Tehnologia Învățământului Online
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Coordonarea, întreţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor virtuale de învăţământ  
Tipul sau sectorul de activitate:   învățământ superior 
 

2004-2006 Preparator universitar la Catedra de Analiză Economico-Financiară 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Discipline predate: Analiză economico-financiară (IF) 
Tipul sau sectorul de activitate:   învățământ superior  
 

2003-2004 Referent la Departamentul Campus Virtual
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Intreţinerea, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor virtuale de învăţământ  
Tipul sau sectorul de activitate:   învățământ superior  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Iunie 2014- Septembrie 2015 Studii postdoctorale
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Proiect „Excelență în Cercetarea Științifică, Interdisciplinară, Doctorală și Postdoctorală, în 
Domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS” 
Cercetare interdisciplinară menită să sporească sustenabilitatea europeană a unei cariere în 
cercetare în domeniile economic, medical și sociologic 
 

Februarie 2012 (66 ore) Formator 
MS EXPERTMOB 

Pregatirea profesională a personalului, Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare, 
Evaluarea participanților la formare, Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare 
 

Iunie 2010 (16 ore) Formare continuă – Managementul Educației la Distanță 
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Școala de pregătire postuniversitară 
Managementul didactic al învățământului la distanță, Proiectarea și elaborarea manualelor specifice 
ID, Evaluarea calității programelor ID, Tehnologii didactice și comunicarea în sistemul ID 
 

Iunie 2009 (36 ore) Formare continuă – Management Universitar
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Școala de pregătire postuniversitară 
Management universitar, Cercetare științifică universitară, Legislația în domeniul managementului 
universitar, Finanțarea învățământului superior 
 

2007-2009 Diplomă de Masterat – Comunicare în limba engelză pentru predare și cercetare 
economică
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Relații Economice Internaționale 
Predare-învățare în limba engleză, Comunicare scrisă pentru publicarea rezultatelor cercetării, 
Metodologia cercetării, Limbă și comunicare în context economic și relații internaționale etc. 
 

2003-2009 Diplomă de Doctor
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Domeniul Contabilitate, Specializarea Analiză Economico-Financiară 
 

2004-2005 Diplomă Studii Postuniversitare de Specializare
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Departamentul de Formare Permanentă 
Contabilitatea firmei pe baza standardelor internaţionale de contabilitate 
 

2003-2004 Diplomă de Studii Aprofundate
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare 
Managementul sistemului agroalimentar 
 

1999-2002 Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Pshiologie, Pedagogie I și II, Metodica predării, Practica pedagogică 
 

1998-2002 Economist licențiat
Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare 
Economia Agroalimentară și a Mediului 
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COMPETENΤE PERSONALE 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Eviews, Internet. Au fost dobândite pe 
parcursul carierei academice şi ca urmare a proiectelor de cercetare şi consultanţă în care 
am fost implicată. 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

14.10.2021 

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  

Engleză 
Utilizator 

independent
Utilizator 

independent
Utilizator 

independent
Utilizator 

independent
Utilizator 

independent

Diplomă de Master – Comunicare în limba engelză pentru predare și cercetare economică 

Franceză Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

- 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe și abilități sociale  Lucru în echipă, comunicarea cu persoane diferite, inclusiv in situaţii dificile, empatie. Au fost 
dobândite pe parcursul carierei academice şi profesionale. 

Competenţe și aptitudini 
organizatorice  

Coordonare activităţi, atribuire de responsabilităţi, gestiunea programelor academice (director 
adjunct program masteral) şi de training.  Experienţă de succes în proiecte aferente stagiilor 
de practică pentru studenti - Stagii de practică pentru o carieră în contabilitate și audit, 
POSDRU/189/2.1/G/155900.  Au fost dobândite pe parcursul carierei academice şi ca urmare 
a proiectelor de cercetare şi consultanţă în care am fost implicată. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Transmitere cunoştinţe, training, realizarea de cercetări, conceperea de materiale educaţionale.
Au fost dobândite pe parcursul carierei academice şi ca urmare a proiectelor de cercetare şi
consultanţă în care am fost implicată. 

Competenţe  şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Distincţii 

Afilieri 
Citări 

10 cărți în calitate de unic autor și coautor, peste 60 articole în calitate de unic autor și coautor în reviste de  specialitate
Peste 55 de comunicări prezentate la conferințe din domeniul economic 
Participare in peste 20 proiecte de cercetare și mobilitate pentru cercetare 
Premiul III pentru rezultatele cercetării desfășurate in cadrul proiectului de cercetare EXCELIS,  
Membru SRAEF, CECCAR, ANEVAR 
186 citări 


