
1/5 

 

Curriculum vitae 
 

Prof. univ. dr. VINTILĂ GEORGETA   
 

Informaţii personale 
  
Adresa                 Bucureşti, Str. Mihail Moxa, Nr 5-7, Sector 1, Academia de Studii 

Economice (ASE) din Bucureşti, Departamentul de Finanţe 

E-mail                   georgeta.vintila@fin.ase.ro  

 

Experienţă profesională 
 

2000-prezent   Profesor universitar doctor la Departamentul Finanţe, Facultatea de      

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE din Bucureşti  

2014-prezent     Director Şcoala Doctorală Finanţe, IOSUD - ASE din Bucureşti   

2004-prezent   Conducător de doctorat, Domeniul Finanţe, Şcoala Doctorală Finanţe, 

ASE din Bucureşti 

2008-2012        Prodecan al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, 

Probleme de cercetare ştiintifică şi programe de masterat, ASE din 

Bucureşti  

1999-2004         Prodecan al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, 

Activitate didactică pentru ciclul de  licenţă - învăţământ la distanţă, 

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE din 

Bucureşti 

1998-2000          Conferenţiar universitar doctor la Catedra de Finanţe, Facultatea de 

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE din Bucureşti  

1994-1997       Lector universitar (doctor, din 1998) la Catedra de Finanţe, Facultatea 

de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE din Bucureşti  

1993-1994     Asistent universitar la Catedra de Finanţe-Monedă, ASE din Bucureşti  

1991-1993      Cadru didactic asociat la Catedra de Finanţe-Monedă, ASE din 

Bucureşti 
 

Educaţie şi formare 
 

2011            Stagiu de documentare academică Universitatea UNI MAIL, Geneva, 

Elveţia (noiembrie) 

2010          Certificat de absolvire a cursurilor de formare continuă în specializarea 

Managementul educaţiei la distanţă, ASE din Bucureşti  

2009            Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de formare continuă în 

specializarea Management universitar, ASE din Bucureşti  

2008               Certificat de absolvire - Cursul postuniversitar de pregătire 

psihopedagogică şi metodică, ASE din Bucureşti  

2002                   Stagiu de documentare academică CNAM Paris, Franţa (aprilie-mai) 

2000             Stagiu de documentare academică Universitatea UNI MAIL, Geneva, 

Elveţia (iunie-iulie) 

1998         Stagiu de documentare academică Ecole Superieure Universitaire de 

Gestion, Toulouse, Franţa (mai-iunie) 

1997         Diplomă de doctor în economie, Specializarea  Finanţe – Asigurări, 

Perioada studii doctorale 1994-1997, IOSUD - ASE din Bucureşti 
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1993       Stagiu de documentare academică Ecole Superieure Universitaire de 

Gestion, Toulouse, Franţa (octombrie 1993 - ianuarie 1994) 

1989            Diplomă de licenţă în profil economic, Facultatea de Finanţe 

Contabilitate, Specializarea Finanţe-Contabilitate (1984-1989), ASE din 

Bucureşti 

1977 Diplomă de bacalaureat, Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ  

(1973-1977), Călăraşi 
 

 

Aptitudini şi competenţe personale 
 

➢ Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi coordonare de programe 

de formare continuă 

2014-prezent     Director Şcoala Doctorală Finanţe, IOSUD - ASE din Bucureşti   

2012-prezent    Directorul  programului de master Finanţe Corporative,  Facultatea  de 

Finanţe,  Asigurări, Bănci si Burse de Valori, ASE din Bucureşti  

2004-prezent   Director de studii al Centrului de Învăţământ la Distanţă Buzău, 

Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE din 

Bucureşti  

1999-2004     Director de studii al Centrului de Învăţământ Deschis la Distanţă 

Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci si Burse de Valori, 

ASE din Bucureşti 

1998-2008       Directorul cursului postuniversitar “Finanţele şi fiscalitatea 

întreprinderii în mediul concurenţial”, organizat în cadrul ASE din 

Bucureşti 

➢ Management universitar: reformă curriculară, programe de studii universitare de 

doctorat, cercetare ştiinţifică, programe de studii universitare de masterat, formularea 

competenţelor care descriu calificarea universitară pentru programele de masterat, 

managementul educaţiei la distanţă. 

➢ Domenii de competenţă didactică: Finanţe corporative - Gestiunea financiară a 

întreprinderii, Analiza şi evaluarea  întreprinderii, Analiza proiectelor de investiţii şi a 

surselor de finanţare, Finanţarea întreprinderilor, Finanţe şi guvernanţă corporativă;  

Fiscalitate - Managementul fiscal al întreprinderii, Metode şi tehnici  fiscale. 

➢ Competenţe şi aptitudini organizatorice şi ştiinţifice:  

• cercetare ştiinţifică, coordonare şi evaluare a tezelor de doctorat sau de abilitare, 

în calitate de membru sau preşedinte la comisiile de susținere publică organizate 

în cadrul IOSUD-ASE Bucureşti precum şi în universităţile de prestigiu din ţară 

• organizare şi coordonare anuală a seminariilor ştiinţifice susţinute de doctoranzii  

Şcolii Doctorale Finanţe, IOSUD-ASE din Bucureşti  

• coordonare şi evaluare anuală a lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor de disertaţie de 

la programele de masterat, prin participarea în calitate de preşedinte sau membru 

în cadrul comisiilor de evaluare organizate de  Facultatea de Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti 
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• management în cadrul echipelor proiectelor de cercetare ştiinţifică câştigate prin 

competiţie naţională, în calitate de director de proiect/coordonator de proiect -

ASE Bucureşti în parteneriat cu diferite instituţii de învăţământ şi cercetare 

• membru în comitetele de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale şi 

internaţionale şi în comitetul ştiinţific al unor jurnale indexate în baze de date 

internaţionale 

• membru în comitetele ştiinţifice ale sesiunilor ştiintifice studenţeşti şi în 

comitetul ştiinţific al publicaţiei „ABC-ul lumii financiare”, pentru valorificarea 

lucrărilor prezentate la sesiunile ştiinţifice studenţeşti, din cadrul Facultăţii de 

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, ASE Bucureşti 

Foruri  universitare decizionale şi deliberative  

 
2016-prezent Membru în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat - CSUD - 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  

2014-prezent   Membru în Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti  

2020-prezent   Membru în Comisia pentru monitorizarea excelenței în cercetare, 

dezvoltare, inovare din cadrul Senatului Universitar al Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti  

2014-prezent Membru în Consiliul Şcolii Doctorale Finanţe, IOSUD - Academia de 

Studii Economice din Bucureşti 

2008-prezent   Membru în Consiliul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti   

2014-2020 Membru în Comisia pentru învăţământ din cadrul Senatului Universitar al 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

2015-2020 Membru în Consiliul Departamentului de Finanţe, Facultatea de Finanţe, 

Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice 

1999-2004   Membru în Consiliul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti   
 

Premii şi diplome de merit profesional 
 

• Premiu acordat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, Program P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, 

Subprogram1.1-Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, Competiţia 

2020, pentru articolul cu cod depunere: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2020-47149 

• “Diploma Opera Omnia“ pentru cercetarea ştiinţifică de excelenţă, concretizată în 

articole publicate în reviste cotate Web of Science, acordată de către Academia de Studii 

Economice din Bucureşti (2019) 

• Premii acordate de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, Program P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, 

Subprogram1.1-Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, Competiţia 

2018, pentru următoarele articolele cu cod depunere: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-

29127, PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-26409 şi PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-25188 

• “Diploma Georgescu Roegen“ pentru cercetarea ştiinţifică de excelenţă, concretizată în 

articole publicate în reviste cotate Web of Science, acordată de către Academia de Studii 

Economice din Bucureşti (2019) 

• Premii acordate de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, Program P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD, 

Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării - Articole, 
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Competiţia 2017, pentru următoarele articolele cu cod depunere: PN-III-P1-1.1-

PRECISI-2017-17936, respectiv PN-III-P1-1.1-PRECISI-2017-17540 

• “Diploma Georgescu Roegen“ pentru cercetarea ştiinţifică de excelenţă, concretizată în 

articole publicate în reviste ISI editate în străinătate, acordată de către Academia de 

Studii Economice din Bucureşti (2018) 

• Premiu acordat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, Program Resurse Umane, Subprogram - Premierea 

rezultatelor cercetării- Articole, Competiţia 2015, pentru articolul cu  cod depunere: PN-

II-RU-PRECISI-2015-9-9888 

• “Diploma de onoare” pentru titlul onorific de “Omul zilei” şi înscrierea în lucrarea 

Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane, Ediţiile 2015 şi 2016 

realizate de Redacţia Romanian Biographic Institute sub egida Organizaţiei 

Nonguvernamentale Eco-Europa (2015, 2016) 

• “Diplomă aniversară” pentru promovarea valorilor educaţionale ale învăţământului 

superior financiar-bancar în România, acordată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de Valori, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la înfiinţarea sa în cadrul 

ASE din Bucureşti (2013) 

• “Diploma de excelenţă Paul Bran” pentru promovarea valorilor învăţământului 

economic românesc, prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi excelenţă în 

domeniul managementului instituţional, acordată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti (2010) 

• “Diploma de onoare” pentru rezultate în cercetarea ştiinţifică şi diseminarea datelor 

statistice, acordată de Societatea Română de Statistică şi Institutul Naţional de Statistică, 

Bucureşti (2010) 

• “Diplomă Who is Who în România pentru înscrierea în Enciclopedia Personalităţilor 

din România” din domeniul economiei, politicii, ştiinţei, culturii şi artei, ediţia a VI-a 

2011, colecţia Hubner Who is Who, editor Who is Who, Verlag fur 

Personenenzyklopadien AG, Elveţia (2010)  

• “Diploma de merit” pentru competenţa şi dăruirea dovedite în slujba învăţământului 

financiar românesc, acordată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de 

Valori din ASE Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 95 de ani de învăţământ financiar şi 60 

de ani de la înfiinţarea facultăţii (2008) 

• “Diploma Georgescu Roegen” pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate 

de organisme naţionale sau internaţionale, Academia de Studii Economice (2006) 

• “Diplomă de excelenţă” pentru prodigioasa activitate profesional ştiinţifică şi 

contribuţia la afirmarea şcolii superioare economice, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti (2003) 

 

Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice 
 

• Asociaţia Română de Finanţe-Bănci (RoFIBA), din 2012 (membru fondator, membru 

în Consiliul Științific Consultativ) 

• Camera Consultanţilor Fiscali din România, din 2007 

• International Fiscal Association (IFA) în România, din 2007 (membru fondator) 

• Centrul de Cercetări Financiar-Monetare al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci si 

Burse de Valori, Academiei de Studii Economice din Bucureşti (CEFIMO), din 2002 

(membru fondator) 

• Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), 

din 1997 
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Activitate ştiinţifică şi publicistică  
 

• Cărţi, monografii şi cursuri universitare publicate în edituri internaţionale şi 

naţionale de prestigiu recunoscute CNCSIS: LAP Lambert Academic Publishing, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Economică, Editura Academia de Studii 

Economice, Editura Tribuna Economică şi altele (peste 20 cărţi şi cursuri 

universitare, în calitate de unic autor sau coautor) 

• Articole şi studii publicate în  reviste de specialitate recunoscute: reviste indexate în 

BDI (Clarivate Analytics - Web of Science, Cabell’s, DOAJ, EBSCOhost, EconLit, 

ERA, JEL, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich’s, RePEc, EBSCO 

Publishing, SCOPUS, ScienceDirect), dar şi în reviste de specialitate de prestigiu 

naţional cu ISSN. În cele peste 170 de articole şi studii publicate, în calitate de autor 

sau coautor, sunt abordate probleme financiar-monetare la nivel micro şi 

macroeconomic, în context naţional şi internaţional 

• Studii şi comunicări ştiinţifice susţinute şi publicate în volume ale conferinţelor 

internaţionale desfăşurate în ţară şi în străinatate, indexate în Clarivate Analytics - 

Web of Science - ISI Proccedings, sau indexate în BDI. Cele peste 100 de lucrări 

susţinute şi publicate, în calitate de autor sau coautor, prezintă, în context naţional şi 

internaţional, probleme financiar-monetare la nivel micro şi macroeconomic 

• Proiecte de cercetare, realizate în calitate de director sau membru în echipa de 

cercetare, în cadrul programelor naţionale de cercetare ştiinţifică şi a contractelor 

directe încheiate cu mediul de afaceri: granturi/proiecte câştigate prin competiţie 

naţională în calitate de director, în cadrul Programului PN II – IDEI, Proiecte de 

cercetare exploratorie (2008-2011) şi în cadrul  Programului Cercetare de excelenţă, 

programul 4 Parteneriate în domenii prioritare (2008-2011), sau în calitate de 

membru în alte echipe de cercetare; contracte încheiate cu mediul de afaceri în 

calitate de director, pe teme privind fiscalitatea şi finanţele corporative, sau în calitate 

de membru în alte echipe de cercetare,  pe teme financiar- monetare 

• Recunoaşterea şi impactul activităţii prin citări în cărţi şi reviste (peste 1100 de citări) 

indexate în baze de date internaţionale 

                                                                                                 

 

      1.12.2020                                                          Prof.univ.dr.Georgeta Vintilă 


