
 
 
 

Curriculum vitae 
 Europass 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume  DRAGOMIRESCU SIMONA - ELENA 
Adresă(e)  Loc. Bacău, Cod 600253, Jud. Bacău, România 

Telefon(oane)  0740.436.621  
Fax(uri)  - 

E-mail(uri)  symonna27@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi)  română 

Data naşterii  21 mai 1979 

  

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT /   

DOMENIUL OCUPAŢIONAL   
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  
 

  

Perioada  februarie 2008 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat  lector  universitar în cadrul Catedrei de Contabilitate - Finanţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

- activităţi de cursuri şi seminarii la disciplinele: „Control de 
gestiune”, „Bazele contabilităţii” 

- activităţi de evaluare, activităţi de pregătire ştiinţifică şi 
metodică, activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

învăţământ universitar, cercetare 

  

Perioada februarie 2004 - februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat  asistent  universitar în cadrul Catedrei de Contabilitate şi 
Finanţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

- activităţi de seminarii la disciplinele: „Bazele contabilităţii”, 
„Contabilitate de gestiune”, „Practică de specialitate în 
contabilitate” 

- activităţi de evaluare, activităţi de pregătire ştiinţifică şi 
metodică, activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Bacău 
Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

învăţământ universitar, cercetare 

  
Perioada  octombrie 2001- februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat  preparator universitar în cadrul Catedrei de Contabilitate şi 
Finanţe 
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Activităţi şi respo
principale  aprofundată I”, „Practică de specialitate în 

gătire ştiinţifică şi 
 cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau s
activitate

învăţământ universitar, cercetare 

EDUCAŢIE ŞI F

nsabilităţi - activităţi de seminarii la disciplinele: „Bazele contabilităţii”, 
„Contabilitate 
contabilitate” 

- activităţi de evaluare, activităţi de pre
metodică, activităţi de

Universitatea din Bacău 
Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 

ectorul de 
  

  

ORMARE   

Perioada  2006 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută  
ţiei, 

Disciplinele principale studiate  
n cercetarea contabilă, Noua 

conomie şi societatea cunoaşterii 
compe

învăţământ / furnizo
omie şi 

Nivelul în clasificare
internaţională

c de Doctor în Ştiinţe Economice, domeniul 
ontabilitate 

Titlul ştiinţific de Doctor în Ştiinţe Economice, domeniul 
Contabilitate (confirmat prin Ordinul Ministrului Educa
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4542 din 28 iulie 2010) 
Metodologia cercetării ştiinţifice, Elemente de epistemologie 
economică, Dimensiuni actuale î
e

tenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de 
rului de 

 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi , Facultatea de Econ

formare  
a naţională sau 

Administrarea Afacerilor, Şcoala Doctorală de Economie 

Titlul ştiinţifi
  C
  

Perioada  octombrie 2004 – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de master „Management financiar-contabil” 

Managementul afacerilor, Sisteme informatice inteligente, 
Strategii manageriale, Contabilitate manageria

Disciplinele principale studiate  
lă, Pieţe financiare, 

gnostic financiar 
compe

învăţământ / furnizo
via”, Facultatea de Contabilitate şi 

ă de gestiune 

Nivelul în clasificare
internaţională

master 

Audit financiar-contabil, Dia
tenţe profesionale dobândite  
Numele şi tipul instituţiei de 

rului de 

Competenţe de specialitate 
Universitatea „G. Baco

formare  
a naţională sau 

Informatic

  
  

Perioada  1997-2001 
Certificat de Absolvire - DCalificarea / diploma obţinută  epartamentul pentru Pregătirea 

) Personalului Didactic (DPPD
Disciplinele principale studiate   Discipline psihopedagogice 

competenţe profesionale dobândite  ompetenţe didactice 

învăţământ / furnizo
Universitatea din Bacău 

Nivelul în clasificare
internaţională

Studii postuniversitare 

  

c
 

Numele şi tipul instituţiei de 
rului de 
formare  

a naţională sau 
  

Perioada  1997 – 2001 
Economist, Diplomă de Licenţă profilul Calificarea / diploma obţinută  Economic, specializarea - 

Disciplinele principale studiate  
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

 Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate de 
gestiune, Analiză economico-financiară, Evaluarea întreprinderii, 
Sistem expert de gestiune, Proiectarea sistemelor informatice de 
gestiune, Control, financiar, Audit şi expertiză contabilă, Relaţii 
economice şi financiare internaţionale. 
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competenţe profesionale dobândite  
şi instituţii 
nomică în 

învăţământul mediu şi superior; analist programator) 
Numele şi tipul insti Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau
interna

cenţă 

Perioada 

Competenţe de specialitate (necesare exercitării funcţiilor de: 
economist contabil în societăţi comerciale, bancare 
publice; profesor de contabilitate şi informatică eco

tuţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  
 

ţională  
 

li

 

 1993 - 1997 
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

Atestat profesional – specialitatea contabil-statistician 
Disciplinele principale studiate   disciplinele din domeniul economic specializarea Finanţe - 

Contabilitate 
compe

Numele şi tipul insti Grupul Şcolar Economic „Ion Ghica” Bacău  

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

iplomă de Bacalaureat 

APTITUDINI ŞI

tenţe profesionale dobândite  

tuţiei de 

competenţe de specialitate 

învăţământ / furnizorului de 
formare  

 
  

D

  

  
COMPETENŢE PERSONALE  

 

  
Limba

Limba(i) stră
Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba engleză

e
 

Înţelegere e 

(i) maternă(e)  română 
ină(e) cunoscută(e) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ngleza 

Vorbire Scrier
Asculta itire articip la iscu xprim

ă 
re C  P are 

convers ţie a
D rs 
oral 

E are 
scris

 B2  B2  B2  B1  B1 
          

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

- calităţi  empatice,  adaptabilitate,  abilităţi  de   lucru  în  Competenţe şi abilităţi sociale  
echipă,  abilitatea de  a  lucra   împreună   cu  alte   
persoane,  deprinderi  de   comunicare  şi  inter-relaţionare. 

  
Competenţe şi aptitud

organizatorice 

liul Director al Compartimentului ID-

misia pentru evaluare şi asigurarea calităţii 

- membru în Biroul Catedrei de Contabilitate – Finanţe din 

Competenţe şi aptitudini d
utilizare a calculatorului 

ord, Excel, 

- abilităţi prelucrare grafică - Adobe Photoshop;  
amul de contabilitate CIEL. 

  
Permis(e) de conducere categoria B 

 

ini - membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din ianuarie 2009; 

- membru în Consi
IFR din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din 
octombrie 2008; 

- membru în Co
(CEAC) la nivelul Catedrei de Contabilitate-Finanţe din 
martie 2008; 

ianuarie 2008; 
  

e - bună capacitate de operare cu sistemele:  Windows 9x,  
2000, XP; 

- abilităţi de prelucrare text:  Microsoft Office W
PowerPoint;  

- progr


