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ANEXA 10 

CV – format european 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gabroveanu Emilia 

Adresă(e)  
 

Telefon(oane)  

E-mail(uri)   gabroveanu.emilia@profesor.rau.ro;  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 11.01.1977 

Sex Feminin 

  

  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
Mai 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Economia Turismului Intern şi Internaţional 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabilităţi specifice funcţiei de decan, preşedinte al Consiliului 
facultăţii 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei, Nr.1B, Sector 1, 
Bucureşti, România, cod 012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Octombrie 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

The picture can't be display ed.
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinere cursuri şi seminarii în cadrul programelor de licenţă şi de 
masterat la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate în turism, 
Contabilitate managerială, Control şi audit financiar în firmele din turism, 
Raportare contabilă și financiară; activitate de cercetare ştiinţifică 
(proiecte de cercetare, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice în 
ţară şi străinătate); elaborare materiale didactice; îndrumare proiecte de 
licenţă şi disertaţie; coordonare Cercuri ştiinţifice studenţeşti (secţiunea 
Contabilitate).  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei, Nr.1B, Sector 1, 
Bucureşti, România, cod 012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Octombrie 2011 - Mai 2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultăţii de Economia Turismului Intern şi Internaţional 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabilităţi specifice funcţiei de prodecan 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei, Nr.1B, Sector 1, 
Bucureşti, România, cod 012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Aprilie 2008 – Septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific al Facultăţii de Economia Turismului Intern şi 
Internaţional 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activitate de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Româno-Americană, Bd. Expoziţiei, Nr.1B, Sector 1, 
Bucureşti, România, cod 012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

                         Perioada Octombrie 2004 – Septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinere cursuri şi seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate în turism, Contabilitate managerială, Contabilitate de 
gestiune; activitate de cercetare ştiinţifică  în cadrul unor proiecte cu 
mediul de afaceri (director de proiect), şi a unor proiecte naţionale 
(membru în echipa de proiect); participare la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice în ţară şi străinătate); elaborarea şi publicarea unor manuale şi 
caiete de aplicaţii; îndrumare proiecte de licenţă şi disertaţie; coordonare 
Cercuri ştiinţifice studenţeşti (secţiunea Contabilitate). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Româno-Americană, Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, 
Bucuresti, România, cod 012101 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 
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                       Perioada Februarie 1999 – Iunie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizare şi conducere seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară, Analiză economico – financiară 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană, Nr.6, Sector 1, 
Bucureşti, România, cod 010374 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

                           Perioada Noiembrie 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii societăţii, consultanţă de specialitate în domeniul 
fiscal şi contabil 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Wiz Accounting S.R.L., Şos. Olteniţei, Nr. 113, Bl. 27, Sc. 3, Ap. 78, 
Parter, Sector 4, Bucureşti, România, cod 041304 

Sectorul de activitate Contabilitate, revizie contabilă şi consultanţă în domeniul fiscal 

  

                        Perioada Martie 2003 – Februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activitate financiar – contabilă, consiliere în probleme de 
fiscalitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară 
PATROMIL, B-dul Timişoara, Nr. 5B, Sector 6, Bucureşti, România, cod 
061301 

Sectorul de activitate Promovarea intereselor tehnice, economice şi juridice ale societăţilor 
comerciale şi a regiilor autonome din industria de apărare 

  

Perioada Octombrie 2001 – Februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate financiar-contabilă curentă 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C. Cardeil S.R.L. 

Sectorul de activitate Producţie industrială 

 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 2012 

                 Calificarea / 
diploma obţinută 

Certificat de absolvire curs de Limba engleză 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

  British Council 

  

Perioada Ianuarie 2012 

                 Calificarea / 
diploma obţinută 

Manager de proiect – cod COR 242101 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerinţelor de management, 
Planificarea activităţii şi jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizării 
costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect, Realizarea 
procedurilor de achiziţii pentru proiect, Managementul riscurilor, 
Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în 
cadrul proiectului, Managementul calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ  / furnizorului de 
formare 

ISA Consulting 

  

Perioada Octombrie – Noiembrie 2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Formator – cod COR 241205 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea 
participanţilor la formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de 
formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, 
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi 
asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare/ competenţe 
dobândite de formare de formatori 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia pentru învăţământ, România, cod 010082 

  

Perioada Aprilie  – Mai 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Programul Leonardo Da Vinci (Proiect nr.RO/2004/PL93085/EX) - Stagiu 
de perfecţionare „Le Management Strategique du Tourisme: Gestion de 
ressources et adequation à la demande”. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Mangement strategic în turism, Managementul resurselor umane în turism, 
Marketing în turism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CERAM Sophia Antipolis - European School of Business, Cedex, France 

  

Perioada Martie – Iulie 2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire - curs postuniversitar de Psihopedagogie 
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Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Psiholigia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialităţii, Sociologia 
educaţiei, Tehnologia informaţiei şi comunicării, Practică 
pedagogică/Competenţe generale psihopedagogice şi competenţe privind: 
conducerea şi evaluarea procesului didactic, managementul grupei de 
studenţi, comunicarea educaţională etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Academia de 
Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romană Nr.6, Sector 1, Bucureşti, 
România, cod 010374 

  

Perioada 1998 - 2004 

Domeniul de doctorat 
Specializarea 

domeniul Contabilitate 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de doctor, Teza de doctorat „Perfecţionarea contabilităţii de 
gestiune şi calculaţiei costurilor în industria mobilei (pe exemplul 
industriei mobilei în Republica Moldova)”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

  

Perioada Iunie 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

ACCA - Proffesional Part 1 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

The Association of Chartered Certified Accountants, Great Britain 

  

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire curs de Limba engleză - nivel „advanced” 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Limba engleză/ Limba engleză - nivel avansat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Language School - Open World House, Chişinău, Republica Moldova 

  

Perioada 1993 - 1998 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Economist/Diplomă de licenţă în profilul economie, specialitate 
„Contabilitate şi Control” 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Discipline economice cu profil general şi discipline de specialitate în 
domeniul contabilităţii şi controlului de gestiune 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova, 
Chișinău, Republica Moldova 

  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Rusă, Engleză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba rusă C1 
Utilizator 

experimentat
C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C1
Utilizator 

experimentat 
C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B1
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă, sociabilitate, capacitate de adaptare, abilităţi de 
comunicare, încredere, spontaneitate, seriozitate, flexibilitate, optimism, 
capacitate de a gestiona conflicte, dobândite lucrând ca 
economist/administrator de companie 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de antrenare, coordonare şi motivare a unui grup sau echipă 
pentru îndeplinirea unor sarcini, management eficient al timpului, 
capacitate de cooperare şi conciliere, leadership, bun spirit organizatoric, 
dobândite în cadrul poziţiilor ocupate 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Experienţă în organizarea, conducerea şi dezvoltarea unei afaceri în 
mediul privat.  
Expertiză în gestiunea resurselor logistice şi financiare, dobândită atât prin 
pregătirea profesională de specialitate, cât şi prin activitatea practică 
derulată. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Deprinderi de utilizare avansată a  sistemului de operare Windows, 
pachetului MS – Office şi   produselor software de contabilitate.  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Muzică/vioară - studiată în adolescenţă şi exersată în cadrul unor 
evenimente culturale din acea perioadă. 
Preocupare pentru artă şi comunicare (fotografie, teatru). 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Fire veselă, comunicativă, antrenantă, cu o bună capacitate de promovare 
a valorilor etice şi morale (cinste, corectitudine, onestitate, verticalitate). 

Permis(e) de conducere Categoria B.  
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Informaţii suplimentare Articole, Studii şi Cercetare Ştiinţifică  

- Cărţi, manuale,  caiete de aplicaţii şi studii de caz publicate (în 
calitate de unic autor, prim autor sau coautor) în edituri recunoscute 
(7) 

- Articole/studii publicate în reviste şi în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (29) 

- Proiecte de cercetare ştiinţifică (6) 

 Membru asociații profesionale 

- Membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor 
Autorizaţi din România (CECCAR) 

- Membru al Uniunii Naționale a Pravticienilor în Insolvență 
- Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România 

(AGER) 
- Membru titular al Societăţii Ştiinţifice de management din Romania 

(SSMAR) 
- Membru al Asociației pentru Calitatea Serviciilor (ACS) 
- Membru al Comitetului Român al Distribuției (CRD) 

  
 

 
 




