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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Morariu Ana 

E-mail(uri) ana.morariu@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 

 

       
2000 - prezent 
 Profesor universitar doctor 
 Predare și  activități de cercetare 
 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 
 

2001 -  prezent 
 Conducător de doctorat 
 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 
 

2000 -2012 
 Prodecan cu activitatea didactică zi și IDD   
 Director Program Master de Specialitate: Audit   
       Financiar și Consiliere 
 Academia de Studii Economice din București 
 Coordonare și evaluare 
 Academic / educațional 
 Director și membru în contracte de cercetare prin competiție 

națională 
 O activitate laborioasă în dezvoltarea curicullei universitare de 

licență și masterat prin participarea și contactele cu 
numeroase universități din lume. 

 Modernizarea planului de invățământ și de cercetare prin 
colaborarea facultății cu universitați din Europa, cu organisme 
profesionale puternice recunoscute la nivel mondial, ACCA, 
FEE, IFAC. 

 Participarea intensivă la adaptarea programelor universitare 
cu cele mai avansate foruri academice si profesionale cu 
rezultate remarcabile în acreditarea facultății ACCA cu 
echivalarea unor discipline similare în planul de învățamant. 

 Am coordonat întregul proces de acreditare a programelor de 
licență și masterat de cercetare și de specializare în cadrul 
Facultății de contabilitate și Informatică de Gestiune. 

 Am dezvoltat învățământul la distanță prin inițiere, 
implementare și monitorizare în Covasna și Piatra Neamț.  
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

 
2011 - 2014 
 Vicepreședinte în Biroul Permanent al CAFR 
 Dezvoltarea abilităților teoretice și practice a studenților 

masteranzi și doctoranzi în domeniul cercetării contabile și a 
auditului financiar. 

 O activitate publicistică și de evaluare a articolelor de 
cercetare a doctoranzilor la Revista de Audit Financiar 

 CAFR  
 profesional/educațional 
 Director Invățământ, pregătire profesională a auditorilor și 

stagiarilor în domeniul contabilității și auditului financiar 

Perioada 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

2006 - 2011 
 Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare și am elaborat 
dosarele în urma controalelor pentru acreditarea unor școli 
doctorale  la nivel național, Ministerul Educației și Cercetării. 

 Membru în Consiliu CAFR 
 Dezvoltarea profesiei, pregătire profesională,      examinator și 

evaluarea articolelor în revista de Audit        Financiar CAFR 
 Camera Auditorilor Financiari din România  
 Profesional / educațional 

                                                                

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

2000 - 2009 
 Director programe postuniversitare , am creat 2 programe 

postuniversitare unul npe fiscalitate și contabilitate și altul pe 
audit și control intern. 

 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 
 

2000 - 2007 
 Director IDD (București, Piatra Neamț, Covasna) 
 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 
 

1996 - 2000 
 Conferențiar universitar 
 activități didactice și de cercetare 
 Academia de Studii Economice din București 
 Coordonare și evaluare lucrări la nivel de licență și 

postuniversitare. 
 ISCO-88, subgrupa majoră 23 
 Vicepreședinte CECCAR, coordonator de cursuri și pregătire 

profesională la nivel național. 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

 
1992 - 1996 
 Lector universitar doctor 
 Activitate didactică cursuri și seminarii în contabilitate 

financiară, contabilitate și gestiune fiscală 
 Coordonator de cursuri CECCAR. Filiala București 
 Academia de Studii Economice din Bucuresti 
 Dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice după modelul 

universităților din CNAM, Toulouse, Sorbona, dornică să acced 
la cele mai înalte cunoștințe într-o economie perpetuă a 
cunoașterii. 

 Susținerea publică a tezei de doctorat (1996) titlul de dr 
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             Activități și responsabilități  principale    
 
 
 

Tipul activității 
 

Perioada 
Funcția 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

INTEC-Franța 
 

 
 
 
                                                                                
                                                                               Perioada 
                                                                               Funcția 
                                            
                                          Numele și adresa angajatorului 

  Tipul activității sau sectorul de activitate 
                                                               

 Pregătire profesională pentru stagiari și experți contabili, 
elaborarea cursurilor de pregătire profesională la nivel de țară 
în colaborare cu mediul de afaceri și CECCAR. 
Activitate didactică și științifică 
 

 1992-1993 
 Asistent universitar și doctorand 
 Academia de Studii Economice din București 

Academic/educațional 
Studentă 
Absolventă - Institutul Național de Tehnici și Expertize 
Contabile, INTEC-Franța, specialitatea Contabilitate și 
expertiză contabilă 

 Predare, seminarizare, activități de cercetare  
 

1987 - 1989 
 Student: Academia de Stiințe Social Politice ”Ștefan 
      Gheorghiu”, secția Comerț Internațional 
 IMAS & ICE   
 Contabilitaea pentru comerț exterior, controlul tranzacțiilor pe 

relația externă Belgia, Olanda, Franța 
 ICE Mercur București, contabil șef. 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 

 
 
 
 

Educaţie şi formare 
                                          Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

                                    Numele Instituției de pregătire 
 
 
                               
                                                                              Perioada 

Calificarea / diploma obținută 
                                    Numele Instituției de pregătire 
 

1983 - 1986 
 Stagiar, Analist programator, economist   
 IMAS București, Centrul de calcul, Prețuri și analize costuri 
 Calculul, prelucrarea, verificarea salariilor în program 

informatic la IMAS, elaborarea balantei de verificare, 
efectuarea de analize financiare pe baza de bilant, elaborarea 
normativelor de pret, analiza indicatorilor de raportare.  

 IMAS, IPROCOM (contabil sef) 
 244101-COR2011 
 
 2015-2017  
 Master Comunicare în limba engleză pentru predare și 

cercetare economică 
 Academia de Studii Economice din București 
 Facultatea de Relații Economice Internaționale 

 
 2014 
 Cursuri pentru auditul fondurilor europene 
 Certificat de absolvire 
 CAFR în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene 

 

Perioada 
Specializarea-domeniul 

 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele instituţiei de învăţământ       
 

Perioada 
Specializarea-domeniul 

 
Calificarea / diploma obţinută 

                                    Numele Instituției de pregătire 
 

 
Perioada 

Specializarea-domeniul 
Calificarea/diploma obținută 

Numele instituției de învățământ 

 2010 
 Cursuri de formare continuă, specializarea   Managementul 

educației la distanță 
 Certificat de absolvire 
 Academia de Studii Economice,  București 

 
 2008 
 Cursuri de formare continuă, specializarea   Auditul 
        entităților cotate pe piața de capital 
 Certificat de absolvire 
 CAFR în colaborare cu Comisia Națională de valori 
      mobiliare de plasament 

 
 1994 
 Cursuri postuniversitare de Management Financiar Contabil 
 Diplomă de absolvire 
 CESER-AGER București 
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Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ         

 

1992 - 1993 
 Management financiar 
 Diplomă de studii postuniversitare 
 Ecole Superieure Universitaire de Gestion-Institutul Național 

de Tehnici și Expertize Contabile  (ESUG-INTEC) Toulouse, 
Franța 

                                           Perioada  
Specializarea-domeniul 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ         

1987 – 1989 
 Cursuri postuniversitare, Relații economice Internaționale 
 Diplomă de licență 
 Academia de Studii Sociale și Politice 

                                                   Perioada  
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ 

 
                                       Aptitudini și competențe personale 

                                                       Limba(i) maternă(e) 
                               Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
                                                              Autoevaluare 
                                                                Nivelul european* 
                                                                      Limba engleză 
                                                                     Limba franceză 

1979-1983 
 Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică  
 Diplomă  de licență 
 Academia de Studii Economice, Bucuresti 

 
Româna 
 

Ințelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Conversație Discurs oral Exprimare 

scrisă 

C1 C1 C1 C1 B1 
B2 B2 B1 B1 B1 

 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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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 
 Director : SC AS AUDIT CO SRL, societate înregistrată la CAFR, 

2003-2016, cu activități de audit financiar și pregătire 
profesională. 

 Membru în evaluarea articolelor științifice: Revista de Audit 
Financiar - CAFR 

 Membru în comisiile naționale de avizare a titlurilor științifice în 
Ministerul Educației și Cercetării 

 Membru în comisia națională  de acreditare a MECTS  a IOSUD 
 Membru în Colegiul științific : Revista Română de Statistică, B+, 

BDI, 
 Consultant și membru  în Comisia de Apel a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania, în elaborarea în comun (CAFR + MFP) a 
Auditului intern. 

 Membru și moderator în conferințe internaționale în domeniul 
contabilității și auditului financiar: Universitatea de Stiințe din 
Craiova, Universitatea de științe din Alba Iulia 

 Evaluator în articole științifice la Universitatea din Craiova, Alba 
Iulia, AMIS București, ASE 

 Membru CNATDCU – Ministerul Educației și Cercetării, 
domeniul Finanțe - Contabilitate 

 Membru în Comitetul  științific Internațional   Accounting  and  
Management  Information Systems, AMIS, Categoria B+ 

 Membru în Colegiul științific,  Revista Română de Statistică, 
categoria  B+ 

 Membru reprezentant al Romaniei din partea CECCAR la 
Federatia Expertilor Europeni (FEE) Bruxelles-Belgia. Subgrupa 
de Audit financiar 

 Membru în Consiliul de Conducere Camera Auditorilor 
Financiari din România 

 Vicepreședinte Filiala CECCAR București  
 Membru în Camera Consultanților Fiscali din România 
 Consultant la entități economice pentru organizarea serviciului 

de audit intern 
 Consultant si membru  in Comisia de Apel  a Camerei Auditorilor 

Financiari din Romania, in elaborarea in comun (CAFR + MFP) a 
Auditului intern. 

 Consultanță  în auditarea programelor POSDRU cu Ministerul 
Muncii și  Protecției  Sociale  
Schimb de experienţă ştiinţifică şi profesională la universităţile 
din Paris: «Dauphine» și «Sorbona » 

  

                  Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 MS OFFICE, Pages OS X 
 Navision, Ciel, Saga 
 Internet 

                                                Informații 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 
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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 
 
 

  Evaluare internă ASE 
Perioada 

Calificative obținute la fiecare 5 ani 
pentru cercetare, activitate științifică, 

pedagogică și apreciere colectivă în cadrul 
departamentului 

 
         
            
                         
            

 Certificat de evaluare  
 2008, 2013,2018 
 Foarte bine 

Data 11.01.2019 Prof. univ. dr. Morariu Ana  
      
      
  


