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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dragomirescu, Simona - Elena 

Adresă(e) Bacău, România 

Telefon(oane) +40234.516.345 Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) dragomirescu@ub.ro   
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 21.05.1979 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice,  
Departamentul Contabilitate, Audit şi Analiză Economico-Financiară 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice la programele de studii de licenţă (Contabilitate şi informatică de gestiune; 
Administrarea afacerilor; Marketing; Inginerie economică în domeniul mecanic) şi studii de master 
(Contabilitate, audit şi informatică de gestiune). 

 Titular de curs la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate, Control de gestiune, Convergenţe 
contabile internaţionale, Control financiar. 

 Activităţi didactice de seminar la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate, Control de 
gestiune, Convergenţe contabile internaţionale, Contabilitate aprofundată, Contabilitate 
consolidată, Contabilitate managerială aprofundată, Metodologia cercetării în contabilitate. 

 Activităţi de îndrumare a studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor de 
licenţă. 

 Activităţi de îndrumare a studenţilor în vederea elaborării de proiecte şi lucrări practice (Practica de 
specialitate). 

 Îndrumător de an la programul de studii de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune - IF. 
 Activităţi de cercetare ştiinţifică (domeniu de interes Contabilitate). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, www.ub.ro    

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Perioada februarie 2004 - februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice la programele de studii de licenţă (Contabilitate şi informatică de gestiune, 
Administrarea afacerilor, Marketing, Inginerie economică în domeniul mecanic). 

 Activităţi didactice de seminar la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune, 
Contabilitate aprofundată, Contabilitate consolidată, Practică de specialitate în contabilitate. 

 Activităţi de îndrumare a studenţilor în vederea elaborării de proiecte şi lucrări practice (Practica de 
specialitate). 

 Îndrumător de an la programul de studii de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune - IF. 
 Activităţi de cercetare ştiinţifică (domeniu de interes Contabilitate). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, www.ub.ro    

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

  

Perioada octombrie 2001- februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice la programele de studii de licenţă (Contabilitate şi informatică de gestiune, 
Marketing). 

 Activităţi didactice de seminar la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune, 
Contabilitate aprofundată, Practică de specialitate în contabilitate; 

 Activităţi de îndrumare a studenţilor în vederea elaborării de proiecte şi lucrări practice; 
 Activităţi de cercetare ştiinţifică (domeniu de interes Contabilitate). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, www.ub.ro    

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 
Titlul ştiinţific de Doctor  a fost acordat în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 4542 din 28 iulie 2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental: Ştiinţe economice, Domeniul de doctorat: Contabilitate  
Titlul tezei de doctorat: Controlul de gestiune în economia modernă   
Discipline studiate: Dimensiuni actuale în cercetarea contabilă, Metodologia cercetării ştiinţifice, 
Elemente de epistemologie economică, Noua economie şi societatea cunoaşterii. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Şcoala Doctorală de Economie    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 – Studii doctorale 

  

Perioada 2004 –2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de Masterat  Management financiar-contabil 
Discipline studiate: Diagnostic financiar, Managementul afacerilor, Audit financiar-contabil, Strategii 
manageriale, Contabilitate managerială, Pieţe financiare, Sisteme informatice inteligente, ș.a. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „George Bacovia”, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 – Studii postuniversitare de masterat 

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor de profesionalizare didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline psihopedagogice / competenţe didactice   
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 – Studii universitare 

  

Perioada 1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă / Economist licenţiat în contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune  
Discipline studiate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Analiză 
economico-financiară, Evaluarea întreprinderii, Control financiar, Audit şi expertiză contabilă, 
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 – Studii universitare 

  

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul Finanţe-Contabilitate  
Discipline studiate: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Finanţe, ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Şcolar Economic „Ion Ghica” Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 – Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B1  B1  B1 

Limba franceză   A2  A2  A1  A1  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare şi lucru în echipă şi de planificare a activităţilor; 
Foarte bună capacitate de asimilare a noilor informaţii şi de adaptare; 
Implicare în desfăşurarea activităţilor specifice domeniului ocupaţional. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Planificarea activităţilor didactice şi activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Nivel avansat de cunoaştere şi utilizare a pachetului Microsoft Office™  
O bună capacitate de utilizare a programelor de contabilitate 
Competenţe de comunicare prin intermediul Internetului. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B (2005-prezent). 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare Prodecan la Facultatea de Științe Economice, responsabil cu managementul calității (01 octombrie 
2012-prezent). 
Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice (2009-2010; 2012-prezent). 
Membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice (2012-
prezent). 
Membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul Programului de studii de licenţă 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune IF, Facultatea de Ştiinţe Economice (2012-prezent). 
Membru în comisia de admitere licență și master (2012-2015). 
Membru în Comisia de corectare a lucrărilor la admitere la studii de masterat CAIG (2015) 
Membru în comisia de promovare a cadrelor didactice în învățământul preuniversitar – gradul I 
domeniu Contabilitate (2015) şi  gradul II (2013,2015) specializarea Contabilitate. 
Membru în Comisia de implementare a Proiectului sistemic ”Personalul didactic din sistemul de 
învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții” la nivelul 
Facultății de Științe Economice (2015). 
Membru în Consiliul Director al Compartimentului ID-IFR din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 
(2008-2010). 
Membru în Biroul Catedrei de Contabilitate – Finanţe (2008-2010). 
Membru în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calității la nivelul Catedrei de Contabilitate-Finanţe 
(2008-2010). 
Secretar al comisiei de finalizare a studiilor de licenţă (2002-2009, 2012-2014). 
Secretar al Catedrei de Contabilitate – Finanţe (2001-2007). 
Membru în Comitetul redacţional al revistei Studies and Scientific Researches – Economics Edition, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice (revistă indexată BDI) 
(2014-prezent) http://sceco.ub.ro/index.php/SCECO/about/editorialTeam 
Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale, naţionale. 
Participare la sesiunea de pregătire ”TRAIN THE TRAINERS” privind dezvoltarea programelor de 
studii și asigurarea calității în învățământul superior, organizată de Universitatea ”Vasile Alecsandri” 
din Bacău,  în cadrul proiectului Extinderea oportunităților de învățare prin inovare, cercetare și 
interacțiune cu mediul de afaceri, POSDRU /156/1.2/G/137623, în perioada 10-12 septembrie 2014 
Membru în două contracte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie: 

1. Extinderea oportunităţilor de învăţare prin inovare, cercetare şi interacţiune cu mediul de afaceri,  
FSE - POSDRU, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.2. "Calitate în învăţământul superior",   
POSDRU/156/1.2/G/137623, 13.05.2014.    Director proiect:  lect. univ. dr. Oana-Ancuţa Stângaciu. 
Calitatea în cadrul contractului: membru în colectiv – expert pe piaţa muncii (2015). 
2. Pregătirea practică pentru piaţa  muncii, Contract de finanţare înregistrată sub numărul 293/2009 
– POSDRU/22/21/G/19046  beneficiar Universitatea din Bacău , valoare contractului este de 
1.732.232 lei. Director proiect: prof. univ. dr. Mihai Deju. Calitatea în cadrul contractului: membru în 
colectiv (2009-2010) 

   Implicare în organizarea de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 
 Conferinţa Internaţională „Economia Contemporană şi Realităţile Româneşti, Universitatea 

„Vasile Alecsandri" din Bacău: Ediţia a VIII-a, 20-21 noiembrie 2014; Ediţia a VII-a, 21-22 
noiembrie 2013; Ediţia a VI-a, 22-24 noiembrie 2012; 

 Simpozionul Ştiinţific Naţional „Contabilitatea în contemporaneitatea românească”, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: Ediţia I, 30 noiembrie 2007. 

 
 

Ianuarie 2016                                                                               Lector univ. Dr. Simona - Elena DRAGOMIRESCU 


