
 

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STĂNILĂ GEORGIANA OANA 

E-mail oana.stanila@cig.ase.ro 
  

Naționalitate Română 

 

 

 

  

  

  

Experiența profesională  
  

Perioada 2013 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activități și responsabilități principale Predare, seminarizare și  activități de cercetare 

Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice, București,  
Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune 

Departamentul Contabilitate și Audit 

Tipul activității sau sectorul de activitate Academic / educațional, Învățământ superior 

 

Perioada 

                         Funcția sau postul ocupat 

       Activități și responsabilități principale 

               Numele și adresa angajatorului 

 

 

   Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

2007 –  2013 
Lector universitar doctor Predare,  

seminarizare, activități de cercetare  

Academia de Studii Economice, București, Facultatea 

de Contabilitate și Informatică de gestiune, 

Departamentul de Contabilitate și Audit 

Academic / educațional, Învățământ superior 

 

Perioada 2003 - 2007 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar doctorand 

Activități și responsabilități principale Seminarizare și cercetare științifică 

Numele și adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune 

Departamentul Contabilitate și Audit 

Tipul activității sau sectorul de activitate Academic / educațional, Învățământ superior 

  

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

Numele și adresa angajatorului 

 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate   

2000 – 2003 
Preparator universitar doctorand 
Seminarizare și cercetare științifică 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune 

Departamentul Contabilitate și Audit 

Academic / educațional, Învățământ superior 

 

 

 

 

 

  



Educație şi formare  

Perioada 

 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 
 

2008-2010 

 

Diploma de master 
Master ”English Language Education and Research 
Communication for Business and Economics”  
 

Facultatea de Relații Economice Internaționale – 
Academia de Studii Economice București 
 

 

2006 - 2010  
Diploma de licență 
Științe Juridice 

 
 
Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu 
 
 
 
2000 – 2007 
 Diplomă de doctor 
Titlul științific de Doctor în domeniul Contabilitate 
 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (Invatamant superior) 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune 
 
  2002 – 2003 
Diploma de Studii Postuniversitare de Specializare 
Contabilitatea firmei pe baza Standardelor Internaționale 
de Contabilitate 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (Invatamant superior) 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune 
 
 
1996 – 2000 
Diploma de licenta 
Economist licențiat/ Contabilitate și Informatică de gestiune 
 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (Invatamant superior) 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de  gestiune 

  
 

 

 

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 C1 C1 B2 

Limba spaniolă  B1 B1 B1 A2 A2 



 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru 

Limbi Străine 

  

Competențe și abilități sociale si 

organizatorice  

 O bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței 
de predare  

 Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa 
de lucru cu străini și prin vizitele de documentare în străinătate  

 Spiritul de echipa dobândit atât în cadrul contractelor de cercetare, cât 
și al redactării de cărți și articole de specialitate etc.; 

  
  

Informaţii suplimentare  

Discipline predate  Ciclul licenţă (în limbile română și engleză): Introducere în 
contabilitate, Contabilitate, Contabilitate manageriala, Contabilitate de 
gestiune și calculația costurilor  

 Master (în limbile română și engleză): Contabilitate pentru afaceri 

Teme de cercetare  Cercetări, dezvoltări și inovări în contabilitatea pentru afaceri în 
contextul evoluțiilor/modificărilor modelelor de business 

 Reglementare și raportare contabilă 
 Responsabilitate în contabilitate: practica IFRS 

 

Alte competențe și aptitudini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare internă ASE 

 2006 - diplomă de laudă pentru tineri cercetători 

 2008 – distincția Asociației Facultăților de Economie din 

România pentru „debut profesional” 

 2010 – membru Camera Consultanților Fiscali  
 2010 - Cursuri de formare continuă, Specializarea 

Management universitar 

 2010 - Cursuri de formare continuă, Specializarea 

Management universitar 

 2010 – Curs de formare continuă, Specializarea 

Managementul educației la distanță 

 2011 – membru Corpul Experților Contabili și al 

Contabililor Autorizați din România   

 2013 – evaluator extern al proiectelor AM POP 

 2013  - monitor în cadrul Serviciului de Fonduri 

Europene din Academia de Studii Economice București 

 2016 – membru Societatea Română de Statistică 

 2018 – membru Society on Business Excellence 

 2019 – mobilitate de predare Erasmus+, în Belgia, KU 

Leuven Bruxelles 

 

Certificat de evaluare 
Calificativ Foarte Bine 

 

 

Data: 01.09.2021 

 

 

Conf. univ. dr. Georgiana Oana  Stănilă 


