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INFORMAłII PERSONALE Iulia Andreea BUCUR  
 

  

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăsesti, Nr. 157, Bacău, 600115 

 
+40234516345 (Universitate)        

 

andreea.bucur@ub.ro 
 

http://cadredidactice.ub.ro/iuliaandreeabucur/   

 

LOCUL DE MUNCĂ  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, 
Departamentul de Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară 

 

EXPERIENłA PROFESIONALĂ  
 

 

octombrie 2013 – prezent  Lector universitar  
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Str. Spiru Haret, nr. 8, 
Bacău, www.ub.ro    

• ActivităŃi didactice: 
- susŃinere de cursuri la disciplinele: Economie monetară, Monedă şi credit, Economie 

europeană, Istoria economiei europene, FinanŃe publice, FinanŃe, Evaluarea întreprinderii, 
Contabilitatea instituŃiilor de credit, Contabilitate şi gestiune fiscală, Contabilitate fiscală 
aprofundată 

- susŃinere de seminarii la disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Economie monetară, 
Monedă şi credit, Economie europeană, FinanŃe publice, FinanŃe, Evaluarea întreprinderii, 
Contabilitatea instituŃiilor de credit, Contabilitate şi gestiune fiscală, Contabilitate fiscală 
aprofundată 

- evaluarea studenŃilor prin verificări pe parcursul semestrului şi examene; 
- îndrumarea studenŃilor în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor de licenŃă şi 

masterat; 
- elaborarea de lucrări didactice. 

• ActivităŃi de cercetare ştiinŃifică (domenii de interes: economie monetară, economie financiară, 
integrare economică, economie europeană, finanŃe, instituŃii de credit): 
- elaborarea şi publicarea de articole ştiinŃifice în reviste de specialitate din circuitul ştiinŃific 

naŃional şi internaŃional; 
- elaborarea şi publicarea de cărŃi ştiinŃifice; 
- participarea la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 

• ActivităŃi în cadrul comunităŃii academice. 

ÎnvăŃământ superior, cercetare  ştiinŃifică 

octombrie 2009 – octombrie 2013  Asistent universitar  
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Str. Spiru Haret, nr. 8, 
Bacău, www.ub.ro    

• ActivităŃi didactice: 
- susŃinere de seminarii la disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană, 

Monedă şi credit, FinanŃe publice, FinanŃe, Evaluarea întreprinderii, Contabilitatea instituŃiilor 
de credit; 

- coordonare activităŃi de seminar la disciplinele: Practică pedagogică I, Practică pedagogică II; 
- evaluarea studenŃilor prin verificări pe parcursul semestrului şi examene; 
- îndrumarea studenŃilor în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor de licenŃă şi a 

portofoliilor de practică pedagogică; 
• ActivităŃi de cercetare ştiinŃifică (domenii de interes: economie monetară, economie financiară, 

integrare economică, economie europeană, finanŃe, instituŃii de credit): 
- elaborarea şi publicarea de articole ştiinŃifice în reviste de specialitate din circuitul ştiinŃific 

naŃional şi internaŃional; 
- elaborarea şi publicarea de cărŃi ştiinŃifice; 
- participarea la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 

• ActivităŃi în cadrul comunităŃii academice. 

ÎnvăŃământ superior, cercetare ştiinŃifică 
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EDUCAłIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

octombrie 2006 – octombrie 2009  Preparator universitar  
Universitatea din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, www.ub.ro    

• ActivităŃi didactice: 
- susŃinere de seminarii la disciplinele: Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană, 

Monedă şi credit, FinanŃe publice, FinanŃe;  
- evaluarea studenŃilor prin verificări pe parcursul semestrului şi examene; 
- îndrumarea studenŃilor în vederea elaborării lucrărilor practice; 

• ActivităŃi de cercetare ştiinŃifică (domenii de interes: economie financiară, economie monetară, 
economie europeană, finanŃe, monedă şi credit): 
- elaborarea şi publicarea de articole ştiinŃifice în reviste de specialitate din circuitul ştiinŃific 

naŃional şi internaŃional; 
- elaborarea şi publicarea de cărŃi ştiinŃifice; 
- participarea la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale. 

• ActivităŃi în cadrul comunităŃii academice. 

ÎnvăŃământ superior, cercetare ştiinŃfică  

iunie 2006 – septembrie 2006  Operator calculator  
Lugera & Makler, Bucureşti    

• OperaŃiuni bancare în cadrul Sucursalei Bacău a Băncii Comerciale łiriac S.A., Str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 1, Jud. Bacău 

Activitate bancară  

iulie 2005 – mai 2006  Gestionar  
P & M International S.R.L., Str. Milcov, nr. 9, 600149, Jud. Bacău 

• ActivităŃi specifice gestiunii firmei 

Activitate de comerŃ 

octombrie 2008 – martie 2012  Diplomă de Doctor 
Titlul de doctor a fost acordat în baza Ordinului Ministrului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Nr. 5743 din 12.09.2012  

ISCED 8 –
Studii doctorale

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Şcoala Doctorală de Economie   
▪ Domeniul fundamental: ŞtiinŃe economice, Domeniul de doctorat: Economie 

17-19 iunie 2008  Certificat de absolvire 
Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) şi Universitatea din Bacău   
▪ Cursul Informarea şi educarea despre mediul înconjurător    

2006 –2008  Diplomă de Master ISCED 7 – Studii 
postuniversitare de masterat

Universitatea din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe Economice  
▪ Programul de Masterat Contabilitatea şi Auditul Afacerilor   

2002 –2006  Certificat de absolvire a cursurilor de profesionalizare didactică ISCED 6 –
Studii universitare

Universitatea din Bacău, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  
▪ Discipline psihopedagogice / competenŃe didactice   

2002 –2006  Diplomă de LicenŃă / Economist licenŃiat în contabilitate ISCED 6 –
Studii universitare

Universitatea din Bacău,  Facultatea de ŞtiinŃe Economice 
▪ Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune   

1998 –2002  Diplomă de Bacalaureat ISCED 5 –
Studii licelae

Colegiul NaŃional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
▪ Profilul Matematică-Fizică   
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COMPETENłE PERSONALE 
 

 

CompetenŃe de comunicare • Aptitudini de comunicare şi lucru în echipă şi de planificare a activităŃilor; 

• Foarte bună capacitate de asimilare a noilor informaŃii şi de adaptare; 

• Implicare în desfăşurarea activităŃilor specifice domeniului ocupaŃional. 
 

CompetenŃe  
dobândite la locul de muncă 

• Membru în Consiliul director al Compartimentului ID-IFR la nivelul FacultăŃii de 
ŞtiinŃe Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, din ianuarie 2013 
- prezent; 

• Membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităŃii la nivelul Programului de 
studii de licenŃă Contabilitate şi Informatică de Gestiune - IFR, Facultatea de 
ŞtiinŃe Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, din 2010 - 
prezent; 

 

CompetenŃe informatice • Nivel avansat de cunoaştere şi utilizare a Microsoft Office™ (Word, Excel, Acces, 
Power Point, Publisher); 

• O bună capacitate de utilizare a pachetului SPSS. 
 

Alte competenŃe  • CompetenŃe în activitatea didactică, în activitatea de cercetare ştiinŃifică, 
competenŃe editoriale. 

 

Permis de conducere • Categoria B, din anul 2001. 
 
 

 
INFORMAłII SUPLIMENTARE 

 
PublicaŃii 

Prezentări 
Proiecte 

ConferinŃe 
Seminarii 
DistincŃii 

Afilieri 
ReferinŃe 

 • Lucrări publicate: 
� 2 cărŃi de specialitate publicate în calitate de unic autor, în edituri recunoscute; 
� 18 cărŃi / cursuri prin care se aduc contribuŃii la dezvoltarea activităŃilor didactice / 

profesionale, în calitate de autor / co-autor (dintre care, 15 publicate în edituri 
recunoscute); 

� 24 articole ştiinŃifice publicate in extenso în reviste de specialitate din circuitul 
ştiinŃific internaŃional indexate BDI (dintre care, 15 în calitate de autor principal); 

� 6 articole ştiinŃifice publicate in extenso în volume ale conferinŃelor internaŃionale 
şi naŃionale de specialitate (dintre care, 3 în calitate de autor principal); 

� 2 articole ştiinŃifice publicate in extenso în reviste de specialitate neindexate BDI 
(dintre care, 1 în revistă cotată CNCSIS categ. B+).  

• Participări la manifestări ştiinŃifice: 
� 15 conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale;  
� 2 simpozioane ştiinŃifice naŃionale. 

• Membru în Comitetul redacŃional al revistei Studies and Scientific Researches – 
Economics Edition, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de ŞtiinŃe 
Economice (revistă indexată BDI) (din 2013-prezent). 

• Membru în comisia de jurizare a Concursului regional pe teme economice „Ion 
Ionescu de la Brad”, etapa regională,  secŃiunea FinanŃe şi fiscalitate, organizată la 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (ediŃia I, 
în data de 13 mai 2017, ediŃia a II-a, în data de 12 mai 2018 şi ediŃia a III-a, în data 
de 18 mai 2019). 

• Membru în comisia de jurizare a Olimpiadei NaŃionale a Economiştilor în Formare, 
ediŃia a X-a, secŃiunea FinanŃe şi InstituŃii Financiare, organizată în perioada 29-30 
mai 2015, la Facultatea de ŞtiinŃe Economice, din cadrul UniversităŃii Româno-
Americană din Bucureşti. 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaŃie  

Discurs oral   

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Franceză A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinŃă pentru limbi străine  



  Curriculum Vitae  
 

      Pagina 4 / 4 

• Implicare în organizarea / desfăşurarea de evenimente ştiinŃifice naŃionale şi 
internaŃionale de tip: conferinŃe, simpozioane, olimpiade studenŃeşti: 
� ConferinŃa InternaŃională „Economia Contemporană şi RealităŃile 

Româneşti, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău: EdiŃia a X-a, 30-31 
martie 2017; EdiŃia a IX-a, 30-31 martie 2016; EdiŃia a VIII-a, 20-21 noiembrie 
2014; EdiŃia a VII-a, 21-22 noiembrie 2013; EdiŃia a VI-a, 22-24 noiembrie 2012; 

� Olimpiada NaŃională a StudenŃilor Economişti „Economie şi Dezvoltare Durabilă”, 
AFER, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 6-8 mai 2011; 

� Simpozionul ŞtiinŃific NaŃional „Contabilitatea în contemporaneitatea 
românească”, EdiŃia a II-a, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 16 
decembrie 2010; 

� Simpozionul ŞtiinŃific NaŃional „Contabilitatea în contemporaneitatea 
românească”, EdiŃia I, Universitatea din Bacău, 30 noiembrie 2007. 

 
 
 
 
 
                                      Lector univ. dr. Iulia Andreea BUCUR 

Octombrie 2019                          Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
                                                  Facultatea de ŞtiinŃe Economice 


