
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  POTECEA OLGA  
Adresa(e) 

Mobil 
E-mail(uri) olgacrihan@yahoo.com, olga.potecea@rau.ro 

Naţionalitate(-tăţi) romana  

Data naşterii 

Sex Femeiesc  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Perioada 2020-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi seminarizare disciplinele „Sisteme contabile Comparate”, „Control şi Audit Financiar”, „Controlul şi auditul afacerilor”, 
„Contabilitate managerială”, „Bazele Contabilităţii”, „Contabilitate internaţională” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei nr.1B, Sect.1 Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2016-2020 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar, Director Departament Finanţe Credit Contabilitate 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi seminarizare disciplinele: „Standarde internaţionale de raportare financiară IAS/IFRS”,„Bazele Contabilităţii”, 
„Sisteme contabile europene şi internaţionale”, „Contabilitate managerială”, management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei nr.1B, Sect.1 Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2008- 2016 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar, Prodecan Facultatea de Management-Marketing 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi seminarizare disciplinele: „Standarde internaţionale de raportare financiară IAS/IFRS”,„Bazele Contabilităţii”, 
„Sisteme contabile europene şi internaţionale”, „Contabilitate managerială”, management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei nr.1B, Sect.1 Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2014-2015 
Funcţia sau postul ocupat Coordonator Centru de Consiliere si mediu socio-economic - POSDRU/160/2.1./S/139928 – „Student azi! 

Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic 
/ economic / medical veterinar (IMPULS)” 

mailto:olgacrihan@yahoo.com


 

Activităţi si responsabilităţi principale A1.Reactualizarea si extinderea serviciilor de consiliere si orientare profesionala destinata studentilor 
A2.Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare si indrumare in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa; 
A3.Dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor intre universitati si institutii/companii/institute de cercetare/intreprinderi; 
A4.Organizarea si desfasurarea a 2 programe de stagii de pregatire practica pentru domeniile profesionale 
tehnic/economic/medical veterinar; 
A.5.Realizarea unui studiu de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor universitatilor partenere. 
− furnizează serviciile de orientare şi consiliere de nivel 1, 2 si 3 ; 
− participă la organizarea şi desfăşurarea atelierelor de lucru; 
− participă la organizarea şi implementarea stagiilor de practică; 
− identifică/menţine legătura cu potenţiali angajatori; 
− contribuie la încheierea parteneriatelor, parteneriatelor şi organizarea întâlnirilor cu angajatorii; 
− participă la realizarea stagiilor de practică - legatură cu mediul socio-economic; 
− participă la elaborarea studiului de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor universitatilor partenere; 
− realizează împreună cu echipa de implementare, materiale de lucru pentru activităţile alocate şi rapoarte tehnice de 

implementare rezultate în urma activităţilor pachetului de lucru şi conform rezultatelor preconizate. 
Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

Perioada 2012-2013 
Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare POSDRU/87/1.3/S/63641 – „Optimizarea sistemului de învăţământ prin 

dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar” 
Activităţi si responsabilităţi principale Am participat la activitatea de raportare în conformitate cu prevederile proiectului. Am ordonat, centralizat şi arhivat documentele 

justificative de realizare a activităţilor pentru tehnic; am ordonat, centralizat şi arhivat documentele justificative pentru financiar; 
am completat ordinele de deplasare ale echipei de implementare. Am participat la întâlnirile echipei de proiect ce au ca scop 
realizarea activităţii solicitate de către managerul de proiect. Am furnizat managerului de proiect, managerului tehnic sau 
responsabilului financiar documentele solicitate pentru activitatea de raportare. Am realizat documentele suport necesare pentru 
implementarea şi justificarea activităţii solicitate de către managerul de proiect; am realizat activităţile prevăzute în planul de 
activităţi al proiectului în limitele stabilite de Managerul de Proiect şi Managerul Tehnic.  

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

Perioada 2008-2011 
Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare EDNET – ”Cercetari privind realizarea unui sistem integrat complex de 

diseminare a rezultatelor cercetarii stiintifice la nivel national pentru promovarea si sustinerea educatiei 
privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala (EDNET)” PNCDI II nr. 92-102/2008  

Activităţi si responsabilităţi principale Am ţinut evidenţa financiar-contabilă a bugetului partenerului, am gestionat conturile aferente proiectului, am verificat 
documentele justificative şi am întocmit instrumentele de plată pentru cheltuielile efectuate din fondurile proiectului, am efectuat 
raportări ale execuţiei angajamentelor bugetare şi legale alocate proiectului, am întocmit rapoarte financiare cu ocazia Cererilor 
de rambursare; am întocmit statele de plată pentru echipa de implementare a proiectului, am asigurat încadrarea cheltuielilor în 
bugetul proiectului, am efectuat plata cheltuielilor generate de activităţile de implementare a proiectului, în conformitatea cu 
legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; am verificat documentele de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor 
generate de implementarea activităţilor proiectului, în conformitate cu regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul cererii de 
propuneri de proiecte şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; am asigurat controlul activităţilor de gestiune financiară 
a proiectului; am verificat și am asigurat respectarea condiţiilor contractuale, a regulilor de eligibilitate şi a legislaţiei naţionale şi 
comunitare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile ce au stat la baza desfăşurării activităţilor din proiect; am urmărit corelarea 
dintre graficul activităţilor şi bugetul aprobat 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 

Perioada 2008-2011 
Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare EMARKETING – ”Cercetarea şi dezvoltarea unei platforme interactive, 

multidisciplinare şi complexe pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional de marketing prin 
interconectarea mediului universitar cu piaţa muncii din România, în contextul dezvoltării durabile - 
EMARKETING” PNCDI II nr. 92-103/2008 

Activităţi si responsabilităţi principale Am ţinut evidenţa financiar-contabilă a bugetului partenerului, am gestionat conturile aferente proiectului, am verificat 
documentele justificative şi am întocmit instrumentele de plată pentru cheltuielile efectuate din fondurile proiectului, am efectuat 
raportări ale execuţiei angajamentelor bugetare şi legale alocate proiectului, am întocmit rapoarte financiare cu ocazia Cererilor 
de rambursare; am întocmit statele de plată pentru echipa de implementare a proiectului, am asigurat încadrarea cheltuielilor în 
bugetul proiectului, am efectuat plata cheltuielilor generate de activităţile de implementare a proiectului, în conformitatea cu 
legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; am verificat documentele de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor 
generate de implementarea activităţilor proiectului, în conformitate cu regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul cererii de 
propuneri de proiecte şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; am asigurat controlul activităţilor de gestiune financiară 
a proiectului; am verificat și am asigurat respectarea condiţiilor contractuale, a regulilor de eligibilitate şi a legislaţiei naţionale şi 
comunitare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile ce au stat la baza desfăşurării activităţilor din proiect; am urmărit corelarea 
dintre graficul activităţilor şi bugetul aprobat 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 



 

Perioada 2007- 2010 
Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare ROINOCOMP nr. 91_071/09.2007 "Inovarea şi creşterea competitivităţii 

- vectori fundamentali ai progresului economico-social al României" 
Activităţi si responsabilităţi principale În calitate de membru al echipei de realizare a acestui proiect am participat la faza de pregătire a documentaţiei în vederea 

participării la competiţie, la întocmirea documentaţiei de raportare, atât ştiinţifică, cât şi financiară, precum şi la elaborarea studiului 
care a făcut obiectul primei faze de execuţie.  

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectul se derulează în perioada 2007-2010, având patru faze de realizare: prima fază (sept-dec 2007) se referă la analiza 

caracteristicilor fundamentale ale sistemelor inovative: indicatori de cuantificare a nivelului de dezvoltare şi a intensităţii activităţilor 
desfăşurate în cadrul unui sistem de inovare; a doua fază (dec 2007- nov 2008) se referă la analiza triadei inovare-competitivitate-
dezvoltare durabilă într-o economie bazată pe cunoaştere: analiza comparativă a diverselor categorii de indicatori de 
competitivitate şi relevanţa acestora, modele pentru studiul mecanismelor de difuzie a noilor cunoştinţe şi de propagare a undelor 
inovative; a treia fază (nov 2008 – nov 2009) constă în fundamentarea strategiilor de accelerare a proceselor inovative din spaţiul 
economico-social naţional; a patra fază (nov 2009 – sept 2010) presupune identificarea direcţiilor de creştere a competitivităţii 
firmelor româneşti prin valorificarea optimă a rezultatelor proceselor de inovare. 

Perioada 2006- 2008 
Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de realizare 2-CEEX-06-8-100/2006 „Implicaţiile dinamicii preţurilor utilităţilor publice 

asupra economiei naţionale şi principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare şi prognoză” 
Activităţi si responsabilităţi principale În calitate de membru la acest proiect am participat la pregătirea documentaţiei pentru prezentarea la competiţie, elaborarea unor 

studii şi întocmirea documentaţiilor de raportare ştiinţifică şi financiară aferente etapelor de realizare. 
Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2006-2008). Parteneri în cadrul proiectului sunt: Centrul de Economia Industriei 
şi Serviciilor, Academia de Studii Economice, S.C. Inginerie, Cercetare, Proiectare, Echipamente şi Tehnologii pentru Protecţia 
Mediului S.A., S.C. Institutul pentru Tehnică de calcul S.A. şi Universitatea Româno-Americană. Obiectivele proiectului sunt: 
organizarea atelierului de lucru pentru iniţializarea proiectului; analiza comportamentului companiilor de furnizare a gazelor 
naturale în noul context geopolitic şi noul cadru legislativ intern; analiza SWOT a mecanismelor de formare a preţurilor gazelor 
naturale; analiza raportului calitate/preţ pentru furnizarea gazelor naturale; determinarea ponderii cheltuielilor de mediu în preţul 
utilităţilor publice (gaze naturale). Elementele de noutate ale proiectului sunt: analiza critică a modului de funcţionare a pieţei de 
gaze naturale şi a mecanismelor de formare a preţurilor pe această piaţă, concretizate în analiza SWOT efectuată şi evaluarea 
creşterii ponderii cheltuielilor de mediu în costurile totale de producere a energiei pe bază de gaze naturale. 

Perioada 02.08.2005 – 31.10.2005 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar - „Asimilarea tehnologiei de fabricaţie a profilelor metalice multiforme prin 

deformare la rece”, 607/1063/248437 
 

Activităţi si responsabilităţi principale Am coordonat pregătirea documentaţiei tehnice necesare pentru licitaţia publică deschisă în scopul achiziţionării subansamblelor 
utilizate la montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de fabricare a profilelor metalice multiforme, am elaborat raportul tehnico-
financiar, am întocmit situaţiile privind lucrările executate, cuantificate valoric şi am efectuat graficul activităţilor tehnice şi 
financiare necesare pentru realizarea proiectului.  

Numele şi adresa angajatorului DURAZIV (fostă BAU PROFIL), Popeti Leordeni, ilfov 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectul face parte din Programul naţional de creştere a competitivităţii produselor industriale administrat de Ministerul Economiei 

şi Comerţului. Proiectul a fost acceptat de către Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, în 
şedinţa din data de 02.08.2005 sub numărul 1063/248437. Proiectul a avut ca impact: modernizarea produselor existente, 
realizarea de produse noi, creşterea productivităţii, optimizarea deciziei şi îmbunătăţirea calităţii producţiei ca urmare a asimilării 
de noi tehnologii.  

Perioada 25.08.2005 – 30.10.2005 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil financiar - "Dotare laborator cu aparate de testare pentru vopsele decorative", 

733/1422/251179 
 

Activităţi si responsabilităţi principale Am coordonat pregătirea documentaţiei tehnice necesare pentru selecţia de oferte în scopul dotării laboratorului cu aparatură de 
testare pentru vopsele decorative, am elaborat raportul tehnico-financiar, am întocmit situaţiile privind lucrările executate, 
cuantificate valoric şi am efectuat graficul activităţilor tehnice şi financiare necesare pentru realizarea proiectului.   

Numele şi adresa angajatorului FARBE NET, Filipeştii de Pădure, Prahova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectul face parte din Programul naţional de creştere a competitivităţii produselor industriale administrat de Ministerul Economiei 

şi Comerţului. Proiectul a fost acceptat de către Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, în 
şedinţa din data de 25.08.2005 sub numărul 1422/251179.  

Perioada 2002 – 2008 
Funcţia sau postul ocupat Lector 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi seminarizare disciplinele: „Bazele Contabilităţii”, „Sisteme contabile europene şi internaţionale”, „Contabilitate 
managerială” 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ superior 
  

Perioada 2008 – prezent 



 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 
Activităţi si responsabilităţi principale Salarizare, resurse umane 

Numele şi adresa angajatorului   DURAZIV, Popeti Leordeni, ilfov 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 

Perioada 12.2003 – 2008 
Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare activitate financiar-contabilă (întocmire de situaţii financiare anuale, întocmire state de plată,  de bugete şi calculaţii 
de cost), consiliere în probleme de fiscalitate 

Numele şi adresa angajatorului   DURAZIV (fostă BAU PROFIL), Popeti Leordeni, ilfov 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Confecţii metalice 

Perioada 2003-2005 
Funcţia sau postul ocupat Membru - „Elaborarea analizelor macroeconomice şi analizelor economico-sociale sectoriale şi 

regionale pentru fundamentarea strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a Planului Naţional de 
Dezvoltare (PND) 2007 – 2013” – STRATEG 3-PP9/27.10.2003 

Activităţi si responsabilităţi principale Participarea mea în calitate de membru la acest proiect s-a derulat, atât în perioada pregătirii aplicaţiei pentru prezentarea la 
competiţie, cât şi prin întocmirea documentaţiilor de raportare, atât ştiinţifică, cât şi financiară. 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectul s-a derulat în perioada 2003-2005 şi a fost realizat în parteneriat de către:  

- Centrul de Economia Industriei şi Serviciilor,  care a realizat strategii de dezvoltare macroeconomică şi sectorială (sectorul 
productiv şi servicii conexe – agricultură, industrie, construcţii, turism, comerţ, IMM-uri, infrastructură-transporturi, utilităţi-
comunicaţii şi tehnologia informaţiei, mediul înconjurărtor, mediul de afaceri) precum şi de dezvoltare regională. CEIS a 
fost coordonatorul de proiect. 

- Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, care a realizat strategiile de dezvoltare 
privind resursele umane şi serviciile sociale (resursele de muncă, educaţie, cultură, sănătate), cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare. 

- Universitatea Româno Americană, care a realizat activităţi specifice de diseminare a rezultatelor cercetării.  
Prin intermediul proiectului s-a realizat o descriere cuantificată a situaţiei economico-sociale curente, cu evidenţierea disparităţilor 
regionale şi a potenţialului naţional de dezvoltare. S-au realizat analize regionale care au evidenţiat principalele  disparităţi, s-au 
evidenţiat zonele care se confruntă cu grave probleme sectoriale, probleme care împiedică dezvoltarea regiunilor şi a întregii 
economii. S-a realizat o analiză SWOT la nivel naţional şi regional, o schiţă a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi a 
Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 , cu descrierea priorităţilor şi măsurilor, precum şi o schiţă a Programelor Operaţionale 
ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Rezultatele obţinute la finalizarea proiectului au fost studii sintetice care cuprind 
informaţii relevante, precis cuantificate şi actuale privind situaţia economico-socială a României, potenţialul naţional de dezvoltare, 
interpretarea acestora raportată la indicatorii specifici utilizaţi în Uniunea Europeană, precum şi evaluarea lor în contextul politicilor 
de dezvoltare ale Uniunii Europene (ex. Agenda Lisabona, Strategia de dezvoltare durabilă de la Göteborg, Strategia europeană 
de ocupare a forţei de muncă). 

Perioada 02.2000 – 02.2002 
Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi si responsabilităţi principale Seminarizare disciplinele: „Bazele Contabilităţii”, „Contabilitate Financiară şi audit” 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Bd. Expoziției, nr. 1B, București (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ 
  

Perioada 2002-2006 
Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare activitate financiar-contabilă (întocmire de situaţii financiare anuale, întocmire state de plată,  de bugete şi calculaţii 
de cost), consiliere în probleme de fiscalitate 

Numele şi adresa angajatorului   FARBE NET, Filipeştii de Pădure, Prahova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricarea vopselurilor, lacurilor... 
  

Perioada 10.1998 – 10.2002 
Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonare activitate financiar-contabilă (întocmire de situaţii financiare anuale, întocmire state de plată,  de bugete şi calculaţii 
de cost), consiliere în probleme de fiscalitate, participare ca membru în echipa de consultanţă 

Numele şi adresa angajatorului   RTS CONSULT 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiultanţă 

 
Educaţie şi formare 

 

  



 

Perioada 04.2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare in domeniul SISTEMULUI EUROPEAN DE CONTURI 
Discipline principale studiate/ 

competenţe dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, Şcoala de Finanţe Publice şi Vama 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1998-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie, Contabilitate 
Discipline principale studiate/ 

competenţe dobândite 
Teza de doctorat: „Proiectarea unui sistem informaţional contabil adaptat grupurilor de societăţi”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, RO 
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada  2008 
Calificarea / diploma obţinută Membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR) 
Discipline principale studiate/ 

competenţe dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR) 

Perioada  17.04.2008 
Calificarea / diploma obţinută Membră a Camerei Consultanţilor Fiscali din Romania  
Discipline principale studiate/ 

competenţe dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Camera Consultanţilor Fiscali din Romania 

Perioada 2000 
Calificarea / diploma obţinută Membră a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) 
Discipline principale studiate/ 

competenţe dobândite 
Expert evaluatori /”Curs de pregătire în metode de evaluare a societăţilor comerciale , 1999 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Master în Economie, Managementul Ecosistemelor 
  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, RO 
Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
 

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Economie 
Discipline principale studiate/ 

competenţe dobândite 
Economist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, RO 
Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 



 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleza  A2  Utilizator 
elementar  A2  Utilizator 

elementar  A2  Utilizator 
elementar  A1  Utilizator 

elementar  A2  Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă; o bună capacitate de comunicare, obţinută prin practica pedagogică şi în domeniul 
relaţiilor cu publicul 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership (conducator) 
Spirit organizatoric (experienţă în domeniul financiar-contabil);  
Organizare și coordonare stagii de practică pentru studenți și masteranzi 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ ) 

Informaţii suplimentare Activitate ştiinţifică şi publicistică 
 

1. Potecea Olga, unic autor,„AIS (Accounting Information System) - power instrument for advanced management”, 
2008, listat in Social Science Research Network, http://ssrn/abstract; 

2. Potecea Olga, unic autor,„The role of management accounting in romanian contemporary organizations. (Case 
study)”, 2008, listat in Social Science Research Network, http://ssrn/abstract; 

3. Preda Ana-Maria, Ardeleanu Alina,Crihan (căsătorită Potecea) Olga, “Value creation through Business 
Intelligence”, Accounting and Management Information System nr. 21/2007, Journal edited by Faculty of 
Accounting and Management Informatin System under the aegis of AFER, recognized by the CNCSIS – category 
B+, issn 1583-4387, pag 53-67. 

4. Potecea Olga, „Consideration on designing an accounting information system adapted to company groups”, 
„Implicaţii ale globalizării şi integrării României în Uniunea Europeană asupra finanţării şi derulării schimburilor 
comerciale externe”, Simpozion cu participare internaţională, 21-22 sept 2007, Editura Universitara "Carol Davila", 
2007 ISBN 978-973-708-267-1, pag. 264-268. 

5. Crihan (căsătorită  Potecea) Olga, "Caracteristici şi convenţii referitoare la informaţia contabilă transmisă în cadrul 
structurilor de grup” A noua sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitatea Româno-
Americană, cu participare internaţională, 28-29 mai 2004, Editura Universul Juridic, 2006, ISBN 973-7643-70-4 
(VOL1), pag. 467-478. 

 
Alte competenţe şi aptitudini 
 

Am participat la elaborarea de 42 de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grantdintre 
care:2 contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie, în calitatea de director; 3 contracte de cercetare 
naţionale obţinute prin competiţie, în calitate de membru; 1 contract cu mediul social de afaceri, în calitate de 
director şi 36 contracte cu mediul social şi de afaceri, în calitate de membru. 

 
Data: 18.11.2022 
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