Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon birou
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

DICU Roxana-Manuela
B-dul Carol I, nr. 22, Iaşi, judeţ Iaşi, cod poştal 700505
0232/201424
rm.dicu@yahoo.com; roxana.dicu@uaic.ro
Română
29.03.1979
feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
DATA
SEMNĂTURA

Septembrie 2013 – prezent
Lector universitar
- Discipline predate: Bazele contabilităţii, Normalizarea contabilităţii întreprinderii,
Contabilitate financiară, Contabilitate financiară intermediară, Fundamentals of Accounting,
Raportări financiar-contabile, Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii,
Contabilitate comparată (norme naţionale-norme internaţionale), IAS/IFRS în contabilitatea
curentă;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor;
Învăţământ superior
Februarie 2011 – Septembrie 2013
Asistent universitar
- Discipline predate: Bazele contabilităţii, Normalizarea contabilităţii întreprinderii,
Contabilitate financiară, Fundamentals of Accounting;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor;
Învăţământ superior

Februarie 2009 – februarie 2011
Preparator universitar
- Discipline predate: Bazele contabilităţii, Normalizarea contabilităţii întreprinderii,
Contabilitate financiară, Fundamentals of Accounting;
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor;
Învăţământ superior

Perioada

Iunie 2009 – septembrie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Contabil şef

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- organizarea, conducerea şi răspunderea pentru desfăşurarea în mod eficient a activităţii
financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC RUBENS COM SRL Iaşi;
Comerţ

Mai 2008 – Iunie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Contabil şef

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- organizarea, conducerea şi răspunderea pentru desfăşurarea în mod eficient a activităţii
financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

SC OTIS BLUE SRL Iaşi;
Comerţ

Perioada

2002-2003

Funcţia sau postul ocupat

Economist

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

- efectuarea, înregistrarea şi înscrierea în registre a operaţiunilor efectuate de societate în
decursul unei perioade de timp determinate;
SC RAMICONS PROIECT SRL Iaşi;
Construcţii şi lucrări de geniu civil

Educaţie şi formare
Perioada

2008-prezent

Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite

Expert contabil
- expertiza contabilă judiciară;
- auditarea situaţiilor financiare;
- consultanţa fiscală;
- evaluarea întreprinderii.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2010 - 2012
Post-doctorat în economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teza de disertație cu tema: “Structura capitalului firmei: dincolo de datorii și capitalul
propriu”, sub conducerea ştiinţifică a doamnei profesor universitar doctor Iuliana
GEORGESCU.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în
colaborare cu Academia Română

Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
DATA
SEMNĂTURA

Studii post-doctorale - ISCED 8
2003 - 2007
Doctor în economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Teza de doctorat cu tema: “Capitalurile proprii, poziţia şi performanţa întreprinderii
(abordare contabilă şi financiară)”, sub conducerea ştiinţifică a profesorului universitar
doctor Neculai TABĂRĂ.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Studii doctorale - ISCED 8
2004-2006
Master „Contabilitate şi audit” /în curs de finalizare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Contabilitate aprofundată, Evaluarea întreprinderii, Analiză economico-financiară
aprofundată, Control financiar și expertize contabile judiciare, Legislație fiscală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Studii postuniversitare - ISCED 7
2002-2003
Studii aprofundate - specializarea „Audit şi management contabil”/ Diplomă de studii
aprofundate
Contabilitate aprofundată, Sisteme contabile comparate, Evaluarea întreprinderii, Analiză
economico-financiară
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Studii postuniversitare - ISCED 7
1998-2002
Economist - specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Contabilitate de gestiune, Contabilitate publică, Contabilitate bancară, Analiză economicofinanciară, Gestiunea financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Audit financiar,
Sisteme informaționale financiar-contabile, Contabilitate și fiscalitate, Tehnici contabile de
consolidare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare

Studii universitare - ISCED 6

Perioada

Septembrie-decembrie 2001

Calificarea / diploma obţinută

Cambridge First Certificate in English

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba engleză

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Fundația EUROED Iași

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
DATA
SEMNĂTURA

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză
Franceză

C2

C2

C1

C1

C1

B1

B1

A2

A2

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

Anexe

DATA
SEMNĂTURA

Sociabilă, comunicativă, adaptabilă, eficientă
Foarte bună organizatoare, orientată spre rezultate, rezistentă la presiuni

Utilizarea aparaturii de birou
MS Office 2000, 2003, 2007, 2010; Visual FoxPro; programe de contabilitate Ciel,
WinMentor și FoxContab.

Permis de conducere, categoria B

