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Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Locul de muncă actual de muncă
Adresă loc de muncă

ROBU Ioan-Bogdan

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași
B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania, B608

Telefon
E-mail

bogdan.robu@feaa.uaic.ro

Naţionalitate

Romană

Data naşterii

06.01.1986

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada 15.02.2016 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice privind cursurile: Norme de audit financiar, Sisteme contabile comparate și
Metodologia auditului financiar (Master) și Contabilitate financiară (Licență an I);
Activități didactice privind seminariile: Bazele contabilității, Contabilitate financiară (Licență an I),
Contabilitatea exportului și importului de mărfuri și Gestiunea financiară a întreprinderii (Contabilitate și
informatică de gestiune, an III);
Activități de cercetare.
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Angajat universitate de stat.
Perioada 01.10.2014 – 14.02.2016
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice privind semninariile: Bazele contabilității, Contabilitate financiară (Licență an I),
Contabilitatea exportului și importului de mărfuri și Gestiunea financiară a întreprinderii (Contabilitate și
informatică de gestiune, an III);
Activități de cercetare.
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Angajat universitate de stat.
Perioada 01.10.2011 – 28.09.2014
Funcţia sau postul ocupat Asistent asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice privind semninariile: Bazele contabilității, Contabilitate financiară (Licență an I),
Contabilitatea exportului și importului de mărfuri, Gestiunea financiară a întreprinderii și Analiză
economico-financiară (Contabilitate și informatică de gestiune, an III);
Activități de cercetare.
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Angajat universitate de stat.

Educaţie şi formare
Perioada 2014 -2015 (decembrie)
Calificarea / diploma obţinută Cercetător Postdoctoral în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași - conducător
științific: Prof. univ. dr. Emeritus Elisabeta JABA
Domenii principale studiate / Calitatea informației financiare, contabilitate, audit financiar, statistică, econometrie financiară
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, tel. +40.232.201000.
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare postdoctorale
învățământ / formare
Perioada 2012 - prezent
Calificarea / diploma obţinută Doctorand, în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor , Domeniul
Cibernetică și Statistică Economică – conducător științific: Prof. univ. dr. Emeritus Elisabeta
JABA
Domenii principale studiate / Calitatea informației financiare, statistică, econometrie financiară, metode avansate de analiză a datelor,
competenţe profesionale dobândite contabilitate, audit financiar, metodologia cercetării științifice, epistemologie economică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Bd.
/ furnizorului de formare Carol I, nr. 11, 700506, tel. +40.232.201000.
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de doctorat
învățământ / formare
Perioada 2010 - 2013
Calificarea / diploma obţinută Doctor în contabilitate – calificativul EXCELENT, Școala Doctorală de Economie(și Administrarea
Afacerilor), Domeniul Contabilitate– conducător științific: Prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC
Domenii principale studiate / Contabilitate aprofundată, Audit financiar, Metodologia cercetării științifice, Analiză cantitativă, Elemente
competenţe profesionale dobândite de epistemologie economică, Dimensiuni actuale în cercetarea contabilă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Bd.
/ furnizorului de formare Carol I, nr. 11, 700506, tel. +40.232.201000.
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de doctorat
învățământ / formare
Perioada 2010 - 2012
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, în cadrul programului Statistică și actuariat în asigurări și sănătate
Domenii principale studiate / Teoria sondajului statistic, Analiza datelor, Econometrie, Serii de timp, Soft SPSS, Programare SAS,
competenţe profesionale dobândite Economia sănătații, Analiza varianței, Baze de date, Modele de durată.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Bd.
/ furnizorului de formare Carol I, nr. 11, 700506, tel. +40.232.201000, în colaborare cu Universitatea din Poitiers, Franța
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de masterat
învățământ / formare
Perioada 2008-2010
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, în cadrul programului Contabilitate, Expertiză şi Audit
Domenii principale studiate / Norme IAS-IFRS, contabilitate aprofundată, analiză și diagonstic financiar, audit și norme de audit
competenţe profesionale dobândite financiar, contabilitate consolidată, drept economic și legislație fiscală
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Bd.
/ furnizorului de formare Carol I, nr. 11, 700506, tel. +40.232.201000.
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de masterat
învățământ / formare
Perioada Septembrie 2009 – iulie 2010
Calificarea / diploma obţinută Masterand, în cadrul programului Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finance
Domenii principale studiate / Normes comptables internationales IFRS, Financial Analysis-Credit, Audit externe, Advanced gruop
competenţe profesionale dobândite accounting, Controle stratégique, Fiscalité avancée, Évaluation d'entreprise
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Université de Genève, Hautes Etudes Commerciales, UniMail 40, Bd, Pontd’Ave 1211 Genève
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de masterat
învățământ / formare
Perioada 2005 - 2008
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în economie, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Domenii principale studiate / Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Contabilitatea operațiunilor de comerț exterior, Gestiunea
competenţe profesionale dobândite financiar-contabilă a întreprinderii, Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii, Statistică și
Econometrie, Contabilitatea instituțiilor de credit, Control și audit intern, Analiză economico-financiară;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Bd.
/ furnizorului de formare Carol I, nr. 11, 700506, tel. +40.232.201000.
Nivelul de clasificare a formei de Studii universitare de licență
învățământ / formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Romana
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

Franceza

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

C1

Foarte bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Bune capacități de comunicare (coordonare de proiecte, comunicări științifice și colaborarea la
organizări de evenimente);
- Spirit de echipă (organizare de evenimente în colaborare cu asociații, instituții publice, universități,
centre de excelență);
- Adaptabilitate la medii multiculturale (participare la programe intensive în străinătate, colaborare cu
studenți străini);
- Spirit inovativ (inițierea de proiecte și implicarea în activități extra-curriculare).
-

Curriculum vitae al

Leadership (activități de voluntariat în cadrul organizațiilor studențești în perioada studiilor –
coordonator și Prim-Vicepreședinte al Ligii Studenților Economiști Iași, organizare de proiecte
studențești)
Spirit organizatoric (organizator al unor sesiuni de comunicări științifice studențești, cercuri de
cercetare științifică, training-uri)
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Competenţe şi aptitudini de utilizare Utilizare PC (detinere atestat in Informatica – Utilizare si programare PASCAL și C++), SPSS, SAS,
a calculatorului AMOS, Crystal Ball, ARENA, Eviews, Visible Analist, SAExsys Corvid, Microsoft Office, Microsoft
Navision

Alte competențe și aptitudini Capacitate de a lucra în program prelungit și atipic; mobilitate profesională; interes pentru ameliorarea
pregătirii profesionale și diversificarea competențelor
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