CURRICULUM
V I TA E
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

NECSULESCU Ecaterina
Strada Română, nr. 4, Bl. LC2, ap. 30, CP 800830, Galaţi, România
Fix:

Mobil:

0722 404510

Fax(uri)
E-mail(uri)

necsulescu.ecaterina@univ-danubius.ro; necsulescu.ecaterina@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

27 iulie 1958

Experiență profesională
Perioada 25 aprilie 2016– prezent
Funcţia sau postul ocupat Decan
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi manageriale
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învaţământ superior

Perioada 09 martie 2017 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar univ. dr.
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactico-educative şi de cercetare
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul

Finanţe şi Administrarea Afacerilor
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Învaţământ superior
1 Oct 2007– 08 martie 2017

Funcţia sau postul ocupat

Lector univ. dr.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactico-educative şi de cercetare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul

Finanţe şi Administrarea Afacerilor

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Învaţământ superior
1 decembrie 1999 – 22 octombrie 2000

Activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

expert contabil Cabinet individual de expertiză contabilă
director economic SC „RIONE TRADING R” Galaţi
15 mai 1997 – 12 februarie 1998

Funcţia sau postul ocupat

Preşedinte – director general

Activităţi şi responsabilităţi

Conducerea societăţii de valori mobiliare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Societatea de Valori Mobiliare „EUROINVEST” SA Galaţi
valori mobiliare
30 iunie 1994 – 15 mai 1997

Funcţia sau postul ocupat

Director economic

Activităţi şi responsabilităţi

În această perioadă am coordonat compartimentul financiar contabilitate.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC „RIONE TRADING” Galaţi
financiar contabil
08 februarie 1988 – 29 iunie 1994

Funcţia sau postul ocupat

Inspector de specialitate

Activităţi şi responsabilităţi

În aceasta perioadă am desfăsurat activităţi de control financiar şi control fiscal la
entităţi din domeniul public şi privat.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilitati
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi,
finanţe publice
octombrie 1982 – februarie 1988
Economist
Am efectuat lucrări specifice stagiului pentru funcţia de economist
Consiliul Judeţean Galaţi – D.J.D.P.
financiar contabil

activitate

Educaţie şi formare
Perioada

2012

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR – domeniul de doctorat/specializarea: „CONTABILITATE” (contabilitate

financiară şi de gestiune, normalizare şi convergenţa în contabilitate, evaluări contabilfinanciare, analiza, control şi auditul financiar-contabil)

Titlul tezei de doctorat: “Contabilitatea activelor necorporale şi influenţa acestora în poziţia şi
performanţa financiară a întreprinderii ”
Numarul si data ordinului de confirmare al CNATDCU: 3250 MD din 20. 02. 2013

2007 – 2008

Perioada

Curs postuniversitar de profesionalizare psihopedagogică şi metodică, Universiatatea
„Dunarea de Jos” Galaţi

Calificarea / diploma obţinută

2012

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea „Danubius” Galaţi, Diploma de licenţă în

ştiinţe juridice.
2001

Perioada

Curs de Standarde Internaţionale de Contabilitate şi Standarde Internaţionale de Audit,
organizat de INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF SCOTLAND în
colaborare cu PRICEWATERHOUSECOOPERS

Calificarea / diploma obţinută

1982

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Diploma de licenţă în ştiinţe

economice, specializarea: Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor.

Aptitudini şi competenţe Desfăşor activităţi didactico-educative în cadrul universităţii şi activităţi manageriale.
personale Interacţionez cu studenţii şi colegii din cadrul universităţii „Danubius” din Galaţi.
În calitate de decan, interacţionez studenții și masteranzii din cadrul FSE, cadre de
conducere din instituţii şi societăţi comerciale.
Engleză, franceză.

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Competenţe şi aptitudini Posed o bună experienţă a managementului organizaţional, de proiect şi al echipei,
organizatorice capacitate de a analiza sarcini şi responsabilităţi, capacitate de evaluare a abilitaţilor

profesionale ale colaboratorilor şi alocare a task-urilor, spirit analitic, lucru in echipa,
evaluare şi imbunatăţire, monitorizarea lucrului echipei (controlul calităţii).
Utilizez, în mod curent, PC-ul şi Internet-ul, atât pentru activitatea didactică cât şi
pentru cea de cercetare şi documentare.

Alte competenţe şi aptitudini

Informaţii suplimentare











2018 – prezent-Auditor statutar, membru al Autorității de Supraveghere Publică a
Activității de Audit Statutar
2005 – Auditor intern pentru Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001
2004 – Evaluator proprietăţi imobiliare, bunuri mobile şi evaluarea întreprinderii,
membru A.N.E.V.A.R.
2002 – Auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România
2001– Formator (lector) în cadrul Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România, pentru disciplinele: audit, evaluare economică şi financiară a
întreprinderii
1997 – Trader principal la Bursa de Valori Bucureşti
1997 – Expert evaluator pentru evaluarea economică şi financiară a întreprinderii,
membru al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
1997 – Agent de bursă pentru bursele de mărfuri în cadrul B.R.M.;
1994 – Expert contabil – membru al Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România
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Conf. univ. Dr. Necşulescu Ecaterina
01.10.2021

