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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Calu Daniela Artemisa 

Adresa(e)  Bucureşti 

Telefon(-oane) 021-319.19.00/int. 177   

Fax(uri) 021.319.19.89 

E-mail(uri) daniela.calu@cig.ase.ro 
  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 04.05.1974 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2012- aprilie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil de activitatea cu studenții și mediul eocnomico-social – Facultatea Contabilitate 
și Informatică de Gestiune 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea activității de practică a studenților de la programele de licență și masterat ai facultății 
CIG,  stabilirea de relații  cu mediul de afaceri în vederea de selecția studenților ce beneficiază de 
mobilități ERASMUS, gestionarea problemelor privind managemenul calitții la nivel de facultate. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Piaţa Romana nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate de management universitar   
 

Perioada 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii pentru programele de licenţă şi masterat la disciplinele: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate de gestiune, Contabilitate şi audit, Sisteme contabile comparate. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Piaţa Romana nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didactică şi de cercetare   
 

Perioada 2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii pentru programele de licenţă şi masterat la disciplinele: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Sisteme contabile comparate. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Piaţa Romana nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didactică şi de cercetare   

Perioada 2004-2007 
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Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune,  Contabilitate 
financiară, Sisteme contabile comparate. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Piaţa Romana nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare   

  

Perioada 2003-2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune, Contabilitate 
financiară, Doctrine financiar contabile şi contabilitate comparată 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didactică şi de cercetare   

Perioada 1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Seminarii la disciplinele: Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Doctrine financiar 
contabile şi contabilitate comparată 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activitate didactică şi de cercetare   
 

Perioada 1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Seminarii la disciplinele: Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară, Doctrine financiar 
contabile şi contabilitate comparată 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare   

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de managament a educaţiei la distanţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul educaţiei la distanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

  

Perioada 1998-2004 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de doctor în economie, domeniul contabilitate 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Titlul tezei: Istorie şi dezvoltare privind contabilitate din România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

6 ISCED 

 

 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabilitate creativă, Epistemologia contabilităţii, Contabilitate managerială, Sisteme contabile 
comparate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

5 ISCED 
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Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Contabilitate aprofundată, 
Sisteme contabile comparate, Gestiune fiscală,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti,  Facultatea Gestiune şi Contabilitate 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 5 ISCED 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale - Abilitatea de a lucra şi comunica  în cadrul unei echipe (director de proiect de cercetare şi 
membru în mai multe echipe de cercetare, în perioada 2005-2011); 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale Accounting and Management 
Information Systems (AMIS) în perioada 2007-prezent. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

- World, Excell 

Permis(e) de conducere -  Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 
referinţe etc. 

  

  

 
  


