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CURRICULUM VITAE  

Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume FLORENTINA MOISESCU 

Locul de muncă actual Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi,  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
 Str. Nicolae Bălcescu, nr.59-61; Galați, România 

      

E-mail(uri) fmoisescu@ugal.ro, florym2003@yahoo.com  

Cetăţenie Romana 

  

Aria ocupaţională  
Conferențiar universitar doctor la Departamentul  de Administrarea 
Afacerilor,  Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor  

 

Domenii de competență  
Contabilitate internațională, Convergențe contabile internaționale, 
Policiti și opțiuni contabile, Contabilitate conformă cu UE/IFRS, 
Contabilitate creativă,  Sisteme contabile comparate, Bazele 
contabilității, Contabilitate financiară 

 

Experienta profesionala  

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2001 – prezent  
Conferentiar dr.  

Activităţi didactice de predare, activităţi de îndrumare proiecte de 
an, licenţă, disertaţie, lucrări de absolvire, lucrări practice de 
laborator, execuţie şi îndrumare lucrări de cercetare ştiinţifică, 
activităţi de evaluare, consultanţă etc. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Învățământ și cercetare. Principalele cursuri de predare: 
Convergențe contabile internaționale, Policiti și opțiuni contabile, 
Contabilitate conformă cu UE/IFRS, Contabilitate creativă,  Sisteme 
contabile comparate 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

1996–2000  
Sef lucrari dr. 
Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activităţi 
studenți,  
Principalele cursuri de predare: Bazele contabilității, Proiecte 
economice, Contabilitate de gestiune 
Catedra de Contabilitate si Informatica economica, Facultatea de 
Stiinte economice si Administrative, Universitatea”Dunărea de Jos” 

mailto:fmoisescu@ugal.ro
mailto:florym2003@yahoo.com
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Galaţi, 
Învățământ și cercetare 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1993 –1996 

Asistent drd. 

Predare, Cercetare, Activităţi practice studenți,  

Catedra de Management, Facultatea de Stiinte economice si 
Administrative, Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Învățământ și cercetare. Principalele cursuri seminarizate: Bazele 
contabilității, Economie politică, Analiză economico-financiară  

Alte experiențe profesionale  

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

20013 – 2014 

Expert evaluator independent, acreditat AMPOSDRU  

Activități de evaluare a proiectelor din fonduri structurale 

Ove Arup&Parteners International Limited Londra, sucursala 
Bucuresti 

Servicii IMM 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2008 – 2010 

Expert evaluator in cadrul Planului National de Cercetare, 
Dezoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013 – PN II 

UEFSCDI Bucuresti 

Cercetare  

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2004 -2008 

Director economic  

Coordonarea activităţii financiar-contabile  

SC Valsporter SRL, Galati  

Financiar Contabil / IMM Servicii 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2004 – 2005 
Expert evaluator,   

Expert evaluator şi raportor pentru propunerile de proiecte din 
cadrul programului Cercetare de Excelență, Modulul II PROIECTE DE 
DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE PENTRU CERCETARE. 
Granturi evaluate CNCSIS şi CEEX 

CNCSIS, Bucuresti 

Cercetare  

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1999 – 2008 

Lector acreditat CECCAR 

Formator în cadrul Programului naţional de Dezvoltare Profesională 
Continuă pentru disciplinele: Contabilitate financiara, Standarde 
internaíonale de raportare financiara si Control de gestiune. 

CECCAR, Flilala Galati 

Învățământ 

Management universitar  
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Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2011 – 2015 

Senator al Universității “Dunărea de Jos” 

Avizează, aprobă, face propuneri în legătură cu activitățile de 
management universitar, managementul resurselor umane, 
activitatea de organizare a structurii universității pentru 
eficientizarea exploatării resurselor materiale și financiare la nivel 
de universitate. 

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2010 – 2016 

Director al Programului de master Contabilitate și Audit  

Coordonarea activității didactice și științifice, actualizarea și corelarea 

Fișelor disciplinelor din planul de învățământ, etc. 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea 
”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2003 -2004 

Director de cursuri  postuniversitare  „Administraţie publică – 
gestiunea resurselor şi audit” 

 Managementul resurselor umane, materiale și financiare; 
întocmirea planului de învățământ, coordonarea elaborării Fișelor 
disciplinelor și a materialelor didactice aferente, organizarea 
programului de lucru, etc 

CFCTT, Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2002 – 2004  
Prodecan  

Sprijinirea departamentelor şi catedrelor în activitatea didactică, 
înfiinţarea şi organizarea de noi specializări, autorizarea și 
acreditarea specializărilor existente conform reglementărilor în 
vigoare; organizarea de activităţi de formare continuă: studii 
postuniversitare; îndrumarea în elaborare şi planurilor de 
învăţământ şi a programelor analitice ale disciplinelor etc  

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea 
”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2000 – 2008 

Consilier al Facultății de Științe economice și Administrative 

Membru al comitetelor Consiliului facultății cu atribuții privind 
probleme de organizare, regulamente, relații internaționale, etică, 
cercetare. 

 Facultatea de Științe economice și Administrative 
Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 
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Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

 
Activități și responsabilități principale 

 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2001- 2008 

Directorul specializarii Contabilitate si Informatica de gestiune  

Coordonarea activității didactice aferente specializării; coordonarea 
întocmirii dosarelor de acreditare; actualizarea planurilor de 
învățământ și corelarea Fișelor disciplinelor; etc. 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Management universitar 

Educaţie şi formare  

Perioada  

Diploma obtinuta 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/furnizorului de formare 

 

Disciplinele principale studiate / competenţe  
profesionale dobândite  

2014 

Certificat de absolvire - Curs de specializare „Achizitii publice de 
servicii si bunuri” 

Corpul de consultanță pentru dezvoltare DCG București, cerficat 
MMFPS și MECTS  

Negocierea în cadrul proiectelor de atribuire; Elaborarea 
documentelor de specialitate; Acordarea consultanței de 
specialitate; Planificarea de achizițiilor publice; Derularea și 
finalizarea procedurilor de atribuire. 

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei  
de învăţământ /furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / competenţe  

profesionale dobândite  

2013  

Certificat de absolvire - Curs de specializare „Manager proiect”,  

SC Info Educația SRL, cerficat MMFPS și MECTS 

Estimarea și asigurarea resurselor; Realizarea programelor; 
Managementul contractelor; Identificarea și controlul riscurilor; 
Managementul achipei de proiect și a implementării proiectului. 

Perioada  
Diploma obtinuta 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei  
de învăţământ /furnizorului de formare 

2013  
Certificat de participare - Program de formare in specializarea 
„mentorat educational”, in cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea si 
implementarea unui program pilot integrat pentru cresterea 
accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati”, 
POSDRU/86/1.2/S/63951 
Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi 

Perioada  

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
Disciplinele principale studiate / competenţe  

profesionale dobândite 

2013  

Certificat de absolvire - Curs de specializare „Evaluator proiecte” 

Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune 
Europene București, cerfificat MMFPS și MECTS 

Organizarea procesului de evaluare; Evaluarea propunerii de 
proiect; Validarea evaluării; Acordare de asistență tehnică pentru 
selecția de proiecte. 

Perioada  
 

Diploma obtinuta 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2012  

Certificat de absolvire - Program de formare „Elaborarea si 
furnizarea unui program de instruire pentru personalul 
universitatilor pentru utilizarea instrumentelor TIC dezvoltate prin 
proiect si pentru indrumarea studentilor cu dizabilitati in utilizarea 
curenta a acestora” POSDRU/86/1.2/S/63951,   

Universitatea”Dunărea de Jos” Galaţi, 
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Perioada  
 

Diploma obtinuta 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2012  

Certificat de absolvire - Curs de perfectionare „Managementul 
calitatii in invatamantul superior” in cadrul proiectului „Comunitate 
universitara pentru managementul calitatii in invatamantul 
superior”, POSDRU/86/1.2/S/61959,  

Universitatea Alexandru ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de Vest din 
Timişoara , Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai  

Perioada  
Diploma obtinuta 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

2008  

Certificat de absolvire - Curs postuniversitar de perfecţionare 
„Managementul calităţii în învăţământul la distanţă” 

 Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi 

Perioada  
 

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2006  

 Instruire profesională „Înţelegerea Cadrului general emis de IASB în 
pragul introducerii IFRS în România” 

Corpul experților contabili și a contabililor autorizați din România, 
Sinaia  

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2005 -2008 
 Atestat - Curs de pregatire profesională - Auditor financiar 

SC Contaaudit SRL certicată CAFR 

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2005  

 Certificat - Expert contabil 

Corpul experților contabili și a contabililor autorizați din România 

Perioada  

Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2004  

Certificat de participare - Instruire profesională „Controlul gestiunii 
şi contabilitatea analitică” 

Corpul experților contabili și a contabililor autorizați din România 

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2004  

 Certificat de absolvire - Expert evaluator financiar de întreprinderi,  

 CECCAR  

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

200  

Certificat de absolvire Curs Formator pentru intreprinderea 
simulata UGALSIM  

Universitatea Babes Boya, Cluj 

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

2002  

Certificat de absolvire - Curs postuniversitar „Didactica predării 
 la ID” 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi 

Perioada  
Diploma obtinuta 

 
 

1994 – 2000 

Doctor in economie, Teza de doctorat: „Măsuri de contracarare a 
efectelor negative ale inflaţiei asupra agenţilor economici din 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

România” 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie 
Generală. 

Perioada  
Diploma obtinuta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

1988 - 1993  

Diploma de licenţă în economie.  

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie 
Generală. 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE 

SCRIERE  Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  

engleză B1 B1 A2 A2 B1 

franceză B1 B1 A2 A2 B1 

 *) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 

Competenţe şi abilităţi sociale Bună capacitate de comunicare, seriozitate, tenacitate, capacitate de 
analiză şi sinteză, creativitate, Coduri şi valori morale 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Buna capacitate de organizare a sarcinilor si de respectare a 
termenelor de executie 
Competente in organizare si conducere proiecte de cercetare. 
Experienta in managementul proiectelor de cercetare (mebru in 
echipa de proiecte ) 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Cunoaştere aprofundată a proceselor economice si transpunere in 
contabilitate 
Cunoasterea aprofundata a rationamentului profesional contabil si 
aplicarea lui in politicile si tratamentele contabile necesare 
intocmirii Situațiilor financiare 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Experienţa in folosirea MS Windows, MS Office (Excel, Word, 
PowerPoint) 
Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 
Experienţa in utilizarea Internetului, tehnicilor de căutare, de 
gestionare e-mail 

Permis de conducere Categoria B 

Alte informații  

- Coordonator și membru in echipe de cercetare (5) 
- Elaborare de cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS (17) 
- Elaborare articole ştiinţifice publicate în reviste și volumele conferinţelor naţionale şi internaţionale (30) 
- Membru in Comitetul național pentru IFRS 
- Recenzor pentru The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle I Economics and Applied 

Informatics, ISSN 1584-0409  
- Membru in bordul revistei “International Education and Research Journal” 
- Membru in bordul revistei “Journal of Economic and Financial Studies (JEFS)” 
- Membru în bordul revistei „ContaLex” 
- Membru al asociaţiilor profesionale 
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1. Asociatia Facultătilor de Economie - AFER 

2. Scientific Research Center –STRATEC 

3. Centrul Interinstituţional de Cercetări Socio-Economice – CICSEDD 

4. Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan 

- Membru în comitetul organizatoric al sesiunilor de comunicări ştiinţifice și olimpiade naționale studenţeşti 
- Membru în comitetul de organizare al Conferinței REC, “Riscul în Economia Contemporană”, Galați  
- Evaluator ARACIS – inscrisa in Registrul National al Evaluatorilor (RNE) al ARACIS 

 

Data:  14.03.2016                                                                                                        Conf.dr.ec. Florentina Moisescu                                 

 
 

 
 
 
 
 


