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Curriculum vitae  
Europass 

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume ROTILĂ  I. ARISTIŢA 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    
E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi)  
Data naşterii  

Sex  
  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea  „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Departamentul de Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară, 
Conferenţiar universitar, Poziţia 4  / Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică 

  

Experienţa profesională  

  
În învăţământ:  

Perioada 01.10.1995 - până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminarii / lucrări aplicative la disciplinele: Contabilitate financiară,
Contabilitate de gestiune, Analiză economico-financiară, Proiecte economice,
Practică de specialitate, Bazele contabilităţii, Reglementări şi practici contabile 
specifice, Contabilitate creativă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Calea Mărăşeşti 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică 

  
Perioada 04.10.1993 - 30.09.1995 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Seminarii / lucrări aplicative la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate, 
Contabilitatea întreprinderii, Finanţe, Monedă şi credit 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe  
Calea Mărăşeşti 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică 
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În practica economică  
  

Perioada 22.02.2014 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia de apel 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi şi responsabilităţi specifice Comisiei de apel de la nivelul filialelor 
judeţene ale CECCAR 

Numele şi adresa angajatorului Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi specifice profesiei contabile  

  
Perioada 2008 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia de arbitraj 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi şi responsabilităţi specifice Comisiei de arbitraj de la nivelul filialelor 
judeţene ale CECCAR 

Numele şi adresa angajatorului Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi specifice profesiei contabile  

  
Perioada 1998 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Controlor de stagiu  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Controlul stagiului ce se efectuează, în cadrul Filialei Bacău, de către stagiari  în 
vederea accesului la profesia de expert contabil / contabil autorizat 

Numele şi adresa angajatorului Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi specifice profesiei contabile  

  
Perioada 1994 - până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Lector la cursurile pentru acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat şi 
pentru pregătirea continuă a profesioniştilor contabili la disciplinele: Contabilitate 
financiară, Contabilitate şi control de gestiune, Înţelegerea şi aplicarea IFRS şi 
Lector formator pentru pregătirea stagiarilor în sistem colectiv (din 2009) 

Numele şi adresa angajatorului Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi specifice profesiei contabile  

  
Perioada 1994 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat cenzor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi şi responsabilităţi specifice comisiei de cenzori din cadrul societăţilor 
comerciale  

Numele şi adresa angajatorului S.C. „SOCALP” SA Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 
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Perioada 1992 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat profesionist contabil  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Prestări servicii de contabilitate, consultanţă financiar-contabilă şi expertiză 
contabilă 

Numele şi adresa angajatorului Diferite entităţi 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Diferite sectoare de activitate  

  
Perioada 17.09.1990 - 03.10.1993 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii comerciale; exercitarea 
controlului financiar preventiv; membru în Consiliul de Administraţie; alte 
activităţi specifice 

Numele şi adresa angajatorului S.C. „SOCALP” SA Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

  
Perioada 17.07.1990 - 16.09.1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Contabilitatea cheltuielilor şi calculaţia costurilor de producţie 

Numele şi adresa angajatorului Rafinăria Oneşti 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

  
Perioada 01.03.1990 - 16.07.1990 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou revizie gestiuni 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conducerea activităţii din cadrul Biroului „Revizie de gestiuni”; efectuarea 
lucrărilor de inventariere a gestiunilor de valori materiale şi băneşti; alte activităţi 

Numele şi adresa angajatorului I.C.S.M.A.Ap. Oneşti 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Comerţ cu amănuntul cu produse alimentare şi prestări de servicii de alimentaţie 
publică 

  
Perioada 03.10.1985 - 28.02.1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Evidenţa contabilă a mărfurilor; evidenţa contabilă a furnizorilor; calculaţia şi 
analiza costurilor şi a rentabilităţii pe zone de cheltuieli; întocmirea statelor de 
plată; întocmirea de documente de decontare prin virament; alte activităţi din cadrul 
Biroului Contabilitate şi Biroului Financiar 

Numele şi adresa angajatorului I.C.S.M.A.Ap. Oneşti 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Comerţ cu amănuntul cu produse alimentare şi prestări de servicii de alimentaţie 
publică 

  
 



 
 

   
 

4 

  
Educaţie şi formare  

  
Perioada 2013-2014 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare profesională continuă organizat în cadrul proiectului POSDRU 
81/3.2/S/59664 „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar-
contabil” 
Certificat (Seria TIC, nr. 4036 din 28.02.2014)  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti  

  
  

Perioada octombrie-noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a frecventării şi 
de monitorizare a inserţiei Alumni pe piaţa muncii, desfăşurat în cadrul proiectului 
POSDRU 86/1.2/S/52422 „Managementul corelării sistemului de învăţământ cu 
piaţa muncii” 
Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 
Centrul Naţional de Pregătire în Statistică  

  
Perioada 2000 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Titlul ştiinţific de Doctor în domeniul Contabilitate, confirmat prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4698/ 14.08.2009  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Teoria şi doctrinele contabilităţii, Contabilitate financiară şi de gestiune, 
Normalizarea contabilităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Titlul ştiinţific de Doctor în Ştiinţe Economice, domeniul Contabilitate 

  
Perioada 2002 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Lector formator în cadrul CECCAR  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Cursuri şi programe (seminarii) pentru formare şi pregătire lectori CECCAR în 
domeniul IAS/IFRS: „Înţelegerea şi aplicarea IFRS”, „Aplicarea IFRS în Europa” 
ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de formare profesională 
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Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Am susţinut examenul în urma căruia am dobândit calitatea de expert contabil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Profesie liberală 

  
Perioada 1989 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Curs de perfecţionare: „Probleme actuale privind creşterea eficienţei economice în 
activitatea întreprinderilor comerciale” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Comerţului Interior,  Centrul de Perfecţionare a Lucrătorilor din 
Comerţ (CEPECOM) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de perfecţionare a pregătirii profesionale 

  
Perioada 1981 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă în profilul economic, specializarea finanţe – contabilitate 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Disciplinele din profilul economic, specializarea finanţe – contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 

  

Perioada 1977 -1981 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline din profilul economic de contabilitate şi comerţ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Economic şi de drept administrativ Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii liceale 

  

 



 
 

   
 

6 

 
Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) Limba română 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator  
elementar A2 Utilizator  

elementar A2 Utilizator  
elementar 

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

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilităţi de lucru în echipă; 
 Deprinderi de comunicare şi interrelaţionare; 
 Deprinderi de mediere şi rezolvare a conflictelor; 
 Abilităţi manageriale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe de proiectare, programare şi planificare a activităţilor; 
Spirit de iniţiativă şi implicare;  
Aptitudini de organizare, alocare şi gestionare a resurselor şi proceselor / 
activităţilor.  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe avansate în utilizarea calculatorului, de operare a programelor 
Microsoft (Word, Power Point, Excel); 
Competenţe avansate în utilizarea programelor de contabilitate; 
Competenţe de comunicare prin intermediul Internetului. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1989 
  

Informaţii suplimentare Distincţii primite:  
- Diploma de merit, acordată de CECCAR, septembrie 2006; 
- Titlul de Cetăţean de Onoare, acordat de Consiliul Local al Comunei 

Dofteana, Judeţul Bacău, 2008; 
- Diploma de merit, acordată de CECCAR, septembrie 2010; 
- Premiu de excelenţă pentru cartea de ştiinţă a anului 2010: Contabilitate 

generală. Concepte. Aplicaţii şi Studii de caz, acordat de Fundaţia culturală 
„Georgeta Mircea Cancicov” Bacău, 2011.  

 Membru al asociaţiilor profesionale 
- membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, din 1996 şi vicepreşedinte al Filialei CECCAR Bacău, în perioada 
2002-2005; 

- membru în Societatea Română de Analiză Economico–Financiară, din 2010; 
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Informaţii suplimentare Contribuţii la dezvoltarea învăţământului  
- 2012 – prezent, membru al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 
- 2012 – prezent, membru al Biroului Senatului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău şi preşedinte al Comisiei de control al activităţii 
rectorului şi Direcţiei Generale Administrative; 

- 2011 - prezent, membru în Consiliul Departamentului Contabilitate, Audit şi 
Analiză Economico-Financiară, responsabil cu managementul financiar; 

- 2010 - 2012, membru al Consiliului Departamentului IDIFR al Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău; 

- 2010 - 2012, membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

- 2010 - 2011, responsabil Compartiment ID-IFR, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

- 2009 - 2012, membru / preşedinte al comisiilor pentru examenul de acordare a 
definitivării în învăţământ (2009, 2010) şi a gradului didactic II (2009, 2010, 
2012, 2014) pentru specializarea Contabilitate; 

- 2009 - 2012, membru al Comisiei pentru finanţare (din cadrul Consiliului de 
reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate) a Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău; 

- 2009 - 2012, membru în Comisia de etică de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

- 2006 - 2008, membru în Comisia de etică a Universităţii din Bacău; 
- 2009 - prezent, responsabil Program studiu Licenţă CIG-IFR, Facultatea de 

Ştiinţe Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- 2005 - 2008, adjunct al şefului Catedrei de Contabilitate - Finanţe; 
- 2005 - 2008, membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Universitatea din Bacău; 
- 2000 - 2012, membru al mai multor comisii de concurs pentru încadrarea sau 

promovarea cadrelor didactice în învăţământul superior; 
- 2000 - 2004, membru al Senatului Universităţii din Bacău; 
- 1996 - 2005, membru în Biroul Catedrei de Ştiinţe Economice. 

 
 
 
 
 12 iunie 2015     Lector universitar doctor Aristiţa ROTILĂ  


