Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail
Naționalitatea

RĂILEANU Vasile
vasile.raileanu@cig.ase.ro
Română

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat 1999 - prezent
Profesor universitar la Departamentul de Contabilitate și Audit
Activităţi şi responsabilităţi principale
Cursuri şi seminarii pentru disciplinele: Contabilitate financiară, Contabilitate şi gestiune fiscală a
întreprinderii, Contabilitate aprofundată, Aprofundări privind contabilitatea financiară, Contabilitate
creativă, Inginerii contabile şi financiare în afaceri, Contabilitatea afacerilor şi gestiune fiscală,
Gestiune fiscală șți socială, Aprofundări privind contabilitatea fiscală şi socială, Standarde
Internaţionale de Raportare Financiară
Numele şi adresa angajatorului Tipul Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Perioada Funcţia sau postul ocupat 1998 - 1999
Activităţi şi responsabilităţi principale Conferenţiar la Catedra de Contabilitate
Cursuri şi seminarii pentru disciplinele: Contabilitate financiară, Contabilitate şi gestiune fiscală a
Numele şi adresa angajatorului Tipul întreprinderii, Contabilitate aprofundată
activităţii sau sectorul de activitate Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Activitate didactică şi de cercetare
Perioada Funcţia sau postul ocupat 1990 - 1998
Activităţi şi responsabilităţi principale Lector la Catedra de Contabilitate, Colectivul de Informatică de Gestiune şi Colectivul de Contabilitate
Cursuri şi seminarii pentru disciplinele: Bazele informaticii, Limbaje de Programare şi baze de date,
Proiectarea sistemelor informatice financiar - contabile, Contabilitate în industrie, construcţii şi
transporturi, Contabilitate financiară, Contabilitate şi gestiune fiscală a întreprinderii, Contabilitate
aprofundată
Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Numele şi adresa angajatorului Tipul
activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Perioada Funcţia sau postul ocupat 1981 - 1990
Activităţi şi responsabilităţi principale Asistent la Catedra de Contabilitate, Colectivul de Informatică de Gestiune şi Colectivul de Contabilitate
Seminarii pentru disciplinele: Bazele informaticii, Limbaje de Programare şi baze de date, Proiectarea
sistemelor informatice financiar - contabile, Contabilitate industrială
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Numele şi adresa angajatorului Tipul Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Finanţe Contabilitate Activitate didactică şi
activităţii sau sectorul de activitate de cercetare
Perioada Funcţia sau postul ocupat 1978 - 1981 Economist
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de îndrumare şi metodologie contabilă la nivelul centralei. Activităţi de implementare a
aplicaţieii informatice privind stocurile EV+MAT 2 cu CINOR. Conducerea contabilităţii la nivel de şantier
şi lot de şantiere
Centrala de Construcţii - Montaj a Municipiului Bucureşti, Întreprinderea de Construcţii Edilitare şi
Drumuri
Numele şi adresa angajatorului Tipul Activitate de Contabilitate generală şi Contabilitate de gestiune (calculaţia costurilor)
activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 1974 - 1978
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Finanţe - Contabilitate
Disciplinele principale studiate / Contabilitate generală, contabilitate industrială, contabilitate comercială, contabilitatea unităţilor agricole,
competenţe profesionale dobândite contabilitate în construcţii şi transporturi, contabilitate bugetară, control financiar, limbaje de programare,
organizarea, proiectarea şi prelucrarea automată a datelor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe - Contabilitate 5 ISCED
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
1989-1997
Perioada
Titlul de Doctor în ştiinţe, specializarea Contabilitate
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / Titlul tezei: Mecanisme şi funcţionalităţi privind contabilitatea întreprinderii de construcţii - montaj
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Academia de Studii Economice din Bucureşti, ciclu de pregătire doctorală 6 ISCED
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1992 (4 luni)
Management internaţional

Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1997 ( perioadă scurtă de până la o lună)
Perfecţionare în domeniul: Contabilitate financiară, Contabilitate aprofundată, Drept contabil, Drept fiscal
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Contabilitate financiară, Contabilitate aprofundată, Drept contabil, Drept fiscal Universitatea de Ştiinţe
Sociale Toulouse, Franţa

Universitatea din Oreleans (Franţa), Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii (CNAM) - Institutul
Naţional de Tehnici Economice şi Contabile Paris (Franţa)

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Nivel european (*)

Vorbire
Scriere
Discurs oral
Exprimare scrisă
Participare la
conversaţie
Franceza
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1
B2
B2
B1
independent
ndependent
independent
independent
ndependent
Rusa
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
C1 Utilizator
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
B1 Utilizator
B1 Utilizator
B2 Utilizator
B2 Utilizator
B1 Utilizator
independent
ndependent
independent
independent
ndependent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Engleza

Înţelegere
Ascultare
Citire

Competenţe şi abilităţi sociale ■ Abilitatea de a lucra si comunica ca membru al unei echipe ( membru al Comisiei
Naţionale de Acordare a Diplomelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării);
■ Deschis spre comunicarea cu studenţii (participarea la sedintele Asociatiei Studentilor
în Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ASCIG) ;
■ Abilitatea de a stabili relaţii de lucru in mediu multicultural (perioadele de stagii de
perfecţionare la universităţi din străinătate, Franţa, participare la diverse conferinţe si
seminarii internaţionale );
■ Abilităţi de cercetare, pro-activ, dinamic, gândire flexibilă si responsabilitate.
Competenţe şi aptitudini Managementul activitătii universitare:
■ 2018 -prezent prorector Managementul economico - financiar - ASE;
organizatorice
■ 2008 - 2012, decan al facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune - ASE;
■ 1992 - 2000, prodecan al facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune - ASE;
■ 2005 - prezent, coordonator a unui program de masterat complementar;
■ 2001 - prezent, conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, specializarea
Contabilitate şi Audit.
Managementul calităţii învăţământului superior:
■ 2007-2008, 2014-prezent Membru al comisiei de ştiinţe economice 2 din cadrul
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS),
http://www.aracis.ro.
Managementul formării continue a profesioniştilor contabili:
■ 1992 - 2014, lector la cursurile de pregătire a profesioniştilor contabili,
vicepreşedinte al CECCAR http://www.ceccar.ro/;
■ 2001 - prezent, lector la cursurile de pregătire a auditorilor financiari,
http://www.cafr.ro/;
■ 2017 - 2018, membru în Consiliul de Administraţie al CNPR. asigură legătura cu Auditul
financiar;
■ 2007 - prezent, membru în Consiliul de Administraţie al S.C. BOROMIR S.A. asigură
legătura cu Auditul financiar;
■ 2009 - 2014, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Feroviara S.A.,
Preşedintele Comitetului de Audit.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului Alte competenţe şi
Sisteme informatice de gestiune, Programarea calculatoarelor, (competenţe dobândite
aptitudini
prin formarea profesională, specializare şi perfeţionare).
Muzică clasică, turism (competenţă obţinută în timpul liber)
Permis de conducere
Categoria B
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Informaţii suplimentare Publicaţii si activităţi de cercetare:

■ 17 cărţi, cursuri universitare şi lucrări practice publicate în edituri recunoscute la nivel
naţional, peste 51 de articole şi studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice
internaţionale sau în reviste de specialitate
■ 8 proiecte de cercetare ştiinţifică, obţinute prin competiţii, dintre care 2 proiecte
internaţionale.

Apartenenţa la organizaţii profesionale:
■ Expert contabil, membru în Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR), http://www.ceccar.ro/;
■ Vicepreşedinte, membru în Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR), http://www.ceccar.ro/;
■ Auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR),
http://www.cafr.ro/;
■ Consultant fiscal, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din Romania (CCF),
http://www.ccf.ro/;
■ Expert contabil, membru fondator şi membru al Asociaţiei Internaţionale de Fiscalitate Filiala România (IFA România), http://www.ifa.ro/;
■ Membru al Grupul de lucru pentru Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
organizat în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
■ Membru al Institutului Profesioniştilor Asociaţi Ordinului Experţilor Contabili din Franţa
şi al Academiei de Ştiinţe şi Studii Economice şi Financiare din Paris;
■ Membru al Comisiei Naţionale de Acordare a Diplomelor şi Titlurilor Universitare din
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 2001-2008;
■ Consilierul personal al Ministrului Educaţiei şi Cercetării în anul 2005;
■ Director de programe la Bursa Guvernul României în anul 2005.

Data 16.01.2019
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Prof.univ.dr. Răileanu Vasile

