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Informaţii personale  

Nume / Prenume GEORGESCU Iuliana Eugenia 

Locul de muncă actual de muncă  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea 
Afacerilor 

Adresă loc de muncă Bulevardul Carol I 22, Iași, 700505 

Telefon 0232.20.13.91 Mobil 0744 903 841 

E-mail iuliag@uaic.ro 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 13/01/1966 

Sex Femeiesc 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 1990 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar – în prezent, profesor universitar 
(1.10.1990-15.02.1993- preparator universitar; 15.02.1993-1.10.1996- asistent universitar; 1.10.1996- 
1.10 2001- lector universitar; 1.10.2001- 15.02.2005- conferentiar universitar; 15.02.2005- prezent- 
profesor universitar) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare şi de cercetare ştiinţifică 
titular de curs şi seminar la disciplinele „Bazele contabilităţii”, “Contabilitate publică”, 
“Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale“, “Contabilitate în 
turism“, “Contabilitate și control de gestiune“. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Bd.Carol I, 
no.11 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Departamentul de Contabilitate, Informatica economica si Statistica 

Perioada Mai 1990 - septembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea “Tehnoton” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Biroul Preţuri 

Perioada Octombrie 1989 – aprilie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului Cooperativa “Prestarea”, Comăneşti, judeţul Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul Contabilitate 
 

    

Educaţie şi formare  
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Perioada Octombrie 1990- iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie, domeniul fundamental Contabilitate 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de pregătire doctorală, tema „Bilanţul şi contul de rezultate în societăţile comerciale pe acţiuni ", 
examene şi referate în domeniul contabilităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi; 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

Doctor în economie, domeniul fundamental Contabilitate 

Perioada Octombrie 2010 – Decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Formator 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management educational, Managementul timpului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Learn&Vision SRL Cluj Napoca, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovării 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

cursuri de perfectionare (formare profesională a adulților) 

Perioada 2008, martie 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire Program Management Educațional Seminar, CEEMAN 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management organizational, Etica organizationala, Marketing institutional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN) , Program 
Management Seminar, Bled, Slovenia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

Perioada  Aprilie – Iunie 1996  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Jean Monnet, Saint Etienne, Franța 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

Stagiu de perfecționare și documentare în domeniul Contabilității 

Perioada  Octombrie 1993 – ianuarie 1994  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Valladolid, Spania 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

Stagiu de formare- perfecționare în domeniul Contabilității 

Perioada  1992, iulie-august 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma with success in Small Business, Universitatea Economica din Viena 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Cursuri din modulul Bilanțul și analiza bilanțului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Economica din Viena 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Cursuri de vară 

Perioada  1991, iulie-august 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de participare, Universitatea din Viena 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Cursuri din modulul Introducerea în teoria economică a întreprinderii în condițiile economiei de piață 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Viena 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

Cursuri de vară 

Perioada Octombrie 1985- iunie 1989 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cursuri diverse din domeniul economiei; lucrare de licenţă în domeniul financiar bancar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Finanţe-Contabilitate, Universitatea "Alexandru 
Ioan Cuza" Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 
elementar  

B2  
Utilizator 

independent  

Engleza  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

Spaniola  A2  
Utilizator 
elementar 

B2  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale o Capacitatea de a lucra în echipă: am participat ca membru al echipei în cadrul a 10 proiecte de 
cercetare şi de dezvoltare din cadrul catedrei sau în colaborare cu agenţi economici; 

o Comunicare: am dezvoltat cursuri noi, pe suport PowerPoint, facilitând înţelegerea conceptelor şi 
îmbunătăţind feed-back-ul cursanţilor; predau cursul de Contabilitate la specializarea Administraţie 
publică, învăţământ de zi şi la distanţă, coordonez activitatea de curs şi seminar la disciplina 
Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor comerciale pentru studenţii de la masterul 
Contabilitate, expertiză şi audit. Sunt familiarizată, astfel, cu metodele şi tehnicile de predare specifice 
pentru cursanţi adulţi. Alături de experienţa din cadrul proiectelor, activitatea didactică a impus 
particularizarea cursurilor la diferite tipuri de beneficiari. 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

o Vicepreşedinte al filialei CECCAR Iaşi,  
o Responsabil unitate funcţională Contabilitate din cadrul Departamentului Contabilitate, 

Informatică Economică şi Statistică  
o Membru in Consiliul Profesoral al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi din anul 

2012- prezent; 

o Membru in Consiliul Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică 2012 – 
2020; 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

competenţe de utilizare a programelor Microsoft (Office Word, Excel, PowerPoint) 

  

Alte competențe și aptitudini Membru Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate (Center 
for Advanced Information Systems, Financial Reporting and Accounting) 2013 – prezent 
Membru al Fundaţiei "Economist 2000", 1997-.prezent 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare  conducător de doctorat din octombrie 2009; 

 cercetări concretizate în: peste 120 articole publicate în ţară, din care peste 10 în străinătate; autor şi co-
autor a 23 cărţi; peste 80 de comunicări ştiinţifice susţinute în ţară şi peste 10 în străinătate (Cehia, Tunisia, 
Maroc, Turcia); 

 stagii de formare: 2 stagii în străinătate (Spania şi Franţa) şi 2 participări la cursuri de vară (Austria); 

 participare la un curs de management educaţional  (CEEMAN, Bled, Slovenia, martie 2008). 
 din ianuarie 2005-membru al Asociaţiei Francofone de Contabilitate (A.F.C.) 

 din anul 2005- membru în comitetul de redacţie al Analelor Stiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, seria 
Ştiinţe Economice 

 din anul 2008- membru în comitetul de redacţie al Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe 

 membru în comitetul de redacție al Journal of Accounting and Management, Universitatea Danubius, 
Galați; 

 membru în Consiliul Stiintific de Evaluare al revistei de Audit financiar; 

 membru in comitetul științific al Revistei Economica, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de 
Științe Economice 

 recenzor la revista Sustainability; 

 aprilie 2011- mai 2012- membru CNATDCU;   

 expert contabil din 2001; 

 din anul 2004 – lector CECCAR. 

 
 

 16 septembrie 2022                                                                                                                         
Prof. univ. dr. Georgescu Iuliana Eugenia 


