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Curriculum vitae  
Europass  

.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CARAIANI CHIRAŢA 

E-mail(uri) chirata.caraiani@cig.ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

2018 - prezent 
 Director Școala Doctorală Contabilitate 
 Coordonare și evaluare 
 Academia de Studii Economice din București  
 Academic / educațional 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

2008 - prezent 
 Conducător de doctorat 
 Coordonare și evaluare 
 Academia de Studii Economice din București  
 Academic / educațional 
 
2002 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare și  activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din București  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Academic / educațional 

 
Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

               Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
1992- 2002 
 Conferențiar univ., Lector univ., Asistent univ. 
 Predare, seminarizare, activități de cercetare  
 Academia de Studii Economice din București   
 Academic / educațional 
 

 
Educaţie şi formare 

 
                                             Perioada 

 
   

Calificarea / diploma obținută 
Numele instituției de învățământ       

 
 
 
2013-2015 
 Master Comunicare în limba engleză pentru predare și 
cercetare economică 
 Diplomă de master 
 Academia de Studii Economice din București  
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                                                  Perioada 
 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ      

 
                                       Perioada  

 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ        

 
Perioada  

2010 
 Cursuri de formare continuă, specializarea 
Managementul educației la distanță 
 Certificat de absolvire 
 Academia de Studii Economice,  București 
 
2008 
 Cursuri postuniversitare pentru pregătirea personalului 
didactic 
 Certificat de absolvire  
 Academia de Studii Economice,  București 
 
2007 
 Seminar de cercetare doctorală privind Cercetarea 
cantitativă empirică în contabilitatea managerială  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare la seminarul de cercetare 
științifică 

Numele instituţiei de învăţământ   EIASM (European Institute for Advanced Studies in 
Management), Brussels 
 

                                           Perioada   1992 – 1998 
 Doctorat în Economie, domeniul Contabilitate 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor în economie 

Numele instituţiei de învăţământ   Academia de Studii Economice,  Bucuresti 

 
                                                   Perioada  

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
1979-1983 
 Facultatea de Contabilitate și Economie Agrară  
 Diplomă  de licență 

Numele instituţiei de învăţământ   Academia de Studii Economice, Bucuresti 

  

Perioada 
                 Membru în Consiliul facultăţii 

 
 
                                                    

                                                    Perioada 
                               Membru în SENAT  

 
Aptitudini şi competenţe personale 

2008-prezent 
 Contabilitate și Informatică de Gestiune 
2002-2008 
 Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 
 
 2012 - prezent 
Academia de Studii Economice din Bucuresti 
 
 

  

Limba(i) maternă(e)  Româna  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Conversație Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba engleză B1 B2 B2 B2 B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru 
Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale si 
organizatorice  

 Director proiecte de cercetare CNCSIS PN II IDEI, mediul 
de afaceri 
 Responsabil cu managementul resurselor financiare în 
contracte de cercetare 
 Membru în contracte de cercetare  
 Moderator la sesiuni științifice și conferințe 
internaționale 
 Membru în comisii de evaluare a lucrărilor de finalizare a 
studiilor universitare 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 
 MS OFFICE, SPSS, EVIEWS  

  

Informaţii suplimentare  

Discipline predate  Ciclul licenţă: Introducere în contabilitate, Contabilitate 
financiară,  Contabilitate managerială, Control de gestiune 
 Master: Contabilitate managerială  avansată, 
Contabilitate managerială comparată, Contabilitate pentru 
piața de capital, Managementul proceselor financiar-
contabile 

Interese / Teme de cercetare  Raportarea integrată în contextul dezvoltării sustenabile 
 Provocări și oportunități în raportarea performanței 
corporative sustenabile 
 Model integrat de business în contextul schimbărilor 
climatice 
 Integritatea academică și etica în afaceri 
 

Alte informatii 
 
 
        
           

                              Evaluare internă ASE 
 
           

 Membru al  International Association for Accounting 
Education & Research (IAAER); 
 Expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili 
și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) 
 
 Certificat de evaluare  
 Calificativ Foarte Bine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 11.01.2019 Prof. univ. dr. Chirața Caraiani
     
     
      


