
 
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DASCĂLU CORNELIA 
E-mail cornelia.dascalu@cig.ase.ro 

  

Naționalitate Română 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

Experiența profesională  
  

Perioada 2008-prezent 
Funcția sau postul ocupat Profesor universitar doctor 

Activități și responsabilități principale Predare, seminarizare și  activități de cercetare 
Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Academic / educațional 
 

Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 

       Activități și responsabilități principale 
               Numele și adresa angajatorului 

   Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
2004 - 2008 
Conferențiar universitar doctor 
Predare, seminarizare, activități de cercetare  
Academia de Studii Economice, București  
Academic / educațional 
 

Perioada 1991 -2004 
Funcția sau postul ocupat Asistent univ., Lector univ. 

Activități și responsabilități principale Predare,seminarizare și  activități de cercetare 
Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice, București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Academic / educațional 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Educație şi formare  

2013 - 2015 
 

 
Calificarea / diploma obținută 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
2010 

 
Calificarea / diploma obținută 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 

2008 
Calificarea / diploma obținută 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 
 
 
 

2007 
 

Facultatea Relații Economice Internaționale  
Masterat în Comunicare în limba engleză pentru 
predare și cercetare economică 
Diplomă de Master 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,  
BUCURESTI 
 
 
Cursuri de formare continuă, specializarea 
 Managementul educaţiei la distanţă 
Certificat de absolvire 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,  
BUCURESTI 
 
 
 
Cursuri postuniversitare pentru pregătirea personalului 
didactic 
Certificat de absolvire  
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,  
BUCURESTI 
 
Seminar de cercetare doctorală privind Cercetarea 
cantitativă empirică în contabilitatea managerială  

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

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

EIASM (European Institute for Advanced Studies 
in Management), Brussels 
 

1994 – 2003 Doctorat în Economie, domeniul Contabilitate 

Calificarea / diploma obținută Diploma de doctor în economie 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,  
BUCURESTI 

 
1982-1986 

Calificarea / diploma obținută 

 
 Facultatea de Finanțe – Contabilitate,  
 Diploma  de licență 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, 
BUCURESTI 

 
 

 

Aptitudini şi competențe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Româna  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 C1 B2 B2 B2 

Limba franceză  B2 C1 B1 B1 B1 

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

  



Competențe și abilități sociale si 
organizatorice  

§ Director al unui proiect de cercetare CNCSIS PN II IDEI 
§ Responsabil cu managementul resurselor financiare în diverse 

contracte de cercetare 
§ Membru în echipe contracte de cercetare de excelență și CNCS 
§ Moderator la sesiuni științifice și conferințe internaționale 
§ Membru în comisii de evaluare a lucrărilor de finalizare a 

studiilor universitare 
Competențe și aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
 
MS OFFICE, MAC OS X, SPSS, EVIEWS 

  

Informaţii suplimentare  

Discipline predate Ciclul licenţă : Contabilitatea instituțiilor de credit, Măsurarea 
și controlul performanței, Accounting for Credit Institutions 
Master: Contabilitate pentru management, Contabilitate 
managerială  avansată 

Teme de cercetare § Cercetări, dezvoltări și inovări în contabilitatea socială și de 
mediu din perspectiva politicilor și procedurilor de 
recunoaștere a eco-costurilor încălzirii globale în România 

§ Contabilitatea verde - strategii transdisciplinare către 
contabilitatea socioeconomică și de mediu 

§ Cercetarea contabilă pentru sustenabilitate ăn contextul 
schimbărilor climatice 

§ Cercetarea noilor modele de business din perspectiva 
recunoașterii și raportării impactului social și de mediu 

§ Educație pentru sustenabilitate, integritate și etică în afaceri 
 

Alte informații 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare internă ASE 

§ Evaluator articole pentru Energy Journal, revistă indexată Web 
of Science, zona galbenă,  Studies in Higher Education, revistă 
indexată Web of Science, SCOPUS etc și Accounting 
Education, revistă indexată SCOPUS; Journal of Research in 
International Bussines and Management (JRIBM), Sport, 
Business and Management, din grupul de publicații Emerald, 
African Journal for Business Management (AJBM), evaluator 
pentru Conferința internațională Accounting and Management 
Information Systems, JAMIS;  

§ Director al programului de masterat Contabilitate și Audit în 
Instituții Bancare și Financiare (CAIBF), în perioada 2005-
2011, Coordonator științific și responsabil al aceluiași program 
în perioada 2012-2014; 

§ Membru al International Association for Accounting 
Education & Research IAAER 
 
 

• Certificat de evaluare 
• Calificativ Foarte Bine 

 
 
Data: 01.09.2021 

 
 

Prof. univ. dr. Cornelia Dascălu 


