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Curriculum vitae  
Europass  

.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SOBOLEVSCHI DAVID MARIA IULIA 

E-mail(uri) maria.sobolevschi@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 
 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 
 

Perioada 

2018 - prezent 
 Conducător de doctorat 
 Coordonare și evaluare 
 Academia de Studii Economice din București  
 Academic / educațional 
 
2016 - 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 

 
1993-2015 
 Conferențiar univ., Lector univ., Asistent univ. 
 Predare, seminarizare, activități de cercetare  
 Academia de Studii Economice din București   
 Academic / educațional 
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Educaţie şi formare 

 
                                             Perioada 

 
   

Calificarea / diploma obținută 
Numele instituției de învățământ  

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele instituţiei de învăţământ      

 
 
 
2011 
 Curs postuniversitar - Asigurarea calităţii in 
învăţământul universitar 
  Diplomă de participare 
 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului – 
Universitatea Athenaeum  
 
 
2007 
 
 Certificat de atestare a calităţii de consultant fiscal  
 Camera Consultanţilor Fiscali din România 
 
 

                                                  Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ      

 
                                     

  Perioada  
 

 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ        

 
Perioada  

2006 
 
 Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar 

 CAFR,  București 
 
2001 
 Cursuri postuniversitare  - Analiză financiară a 
Companiei conform Standardelor Internationale de 
Contabilitate 
 Certificat de absolvire  
 Institutul Financiar Român,  București 
 
2000 
 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de atestare a calităţii de expert contabil 

Numele instituţiei de învăţământ   CECCAR,  București 
 

                                           Perioada   1996-2003 
 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 

 
1988-1993 
 Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate 
 Diplomă  de licență 

Numele instituţiei de învăţământ   Academia de Studii Economice, Bucuresti 

  

 
Aptitudini şi competenţe personale 

 

  

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 B2 B2 B1 B1 B1 

Limba franceză C1 C1 B1 B1 B1 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru 
Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale si 
organizatorice  

 Vicepreședinte CCFR 
 Membru în contracte de cercetare  
 Moderator la sesiuni științifice și conferințe naționale 
 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: Fundamente ale analizei economico-
financiare, Analiză economico-financiară 
 Master: Fiscalitatea proprietăților imoiliare, Analiza 
grupurilor de societăți 

Interese / Teme de cercetare  Influența acțiunilor BEPS asupra legislației și practicii 
financiar-contabile în domeniul prețurilor de transfer in 
România  
 Impactul acțiunilor BEPS asupra conceptului de sediu 
permanent (inclusiv în cazul companiilor digitale) și asupra 
legislației și practicii financiar-contabile și fiscale din 
România  
 Controlul intern managerial - instrument al activității de 
management, dezvoltat în cadrul entităților administrației 
publice  
 Tehnologii avansate pentru reducerea corupției: 
utilizarea inteligenței artificiale în managementul 
achizițiilor publice prin standardizarea și automatizarea 
procesului de achiziții  și dezvoltarea algoritmilor pentru 
deciziile de achiziții publice 

Alte informatii 
 
 
        
           

                              Evaluare internă ASE 
 
           

 Auditor, membru al  CAFR 
 Consultant fiscal, membru al CCFR 
 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. Iulia David Sobolevschi 
     
     
     


