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CURRICULUM VITAE 

 

FIRESCU VICTORIA  
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  FIRESCU Victoria 

Adresă  18 Teiuleanu , cod 110043, Pitesti, ROMÂNIA 

Telefon  40 348417856 

E-mail  firescuvictoria@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 
Data naşterii  30 IULIE  1953 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 • Perioada 
•Functia sau postul ocupat  

 2004 – prezent 
Conferenţiar universitar 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Piteşti, 71 B Republicii, 110014, Piteşti, Argeş, 
România 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cursuri şi seminarii; coordonare de publicaţii ştiinţifice;elaborare cursuri 
şi manuale universitare 

• Perioada  
•Functia sau postul ocupat 

 2000 – 2003 
Scretar ştiinţific, conferenţiar universitar 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret, 6 bis Brazda lui Novac, Craiova, Dolj, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Invatamant superior 
 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Cursuri şi seminarii; administrare academică; coordonare de publicaţii 
ştiinţifice;elaborare cursuri şi manuale universitare 

                                •Perioada 
  •Functia sau postul ocupat 

 1997 – 2000 
Lector universitar asociat  

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Spiru Haret, 6 bis Brazda lui Novac, Craiova, Dolj, 
România 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Invatamant superior 
 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cursuri şi seminarii; administrare academică; coordonare de publicaţii 
ştiinţifice;elaborare cursuri şi manuale universitare 

 
• Perioada 

• Funcţia sau postul ocupat 
• Numele şi adresa angajatorului            

 
 

 

1997 – 2000 
Şef birou Contabiliate 

SC AVIOANE  SA Craiova, Str Aeroportului nr 1, Craiova, Dolj 
 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Serviciul de Contabilitate 
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• Principalele activităţi şi 
responabilităţi 

 

 

 

 

 

• Perioada 
• Funcţia sau postul ocupat 

• Numele şi adresa angajatorului                
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 
• Principalele activităţi şi 

responabilităţi 
 
 

 

• Perioada 
• Funcţia sau postul ocupat 

• Numele şi adresa angajatorului 
• Principalele activităţi şi 

responabilităţi 
                

 
 

Coordonarea activităţilor privind reflectarea în contabilitate a 
principalelor tranzancaţii economice privind producţia de avioane; 
responsabil cu evidenţa şi analiza costurilor generate de fabricaţia 
avioanelor atât la nivel de antecalcul cât şi postcalcul, Stabilirea 
abaterilor costului efectiv de la costul antecalculat, determinarea 
cauzelor şi stabilirea responsabilităţilor.  
 
1996 –  1980 
Şef grupă economică, Secţia Sculărie 
SC AVIOANE  SA Craiova, Str Aeroportului nr 1, Craiova, Dolj 
 
Serviciul de Contabilitate 
 
Coordonarea activităţii contabile privind înregistrarea, analiza 
operaţiilor economice realizate în cadrul centrului de 
cost;decontarea cheltuielilor în sistemul prestaţiilor reciproce dintre 
secţiile auxiliare ale întreprinderii. 
 
1976-1979 
Economist  
SC AVIOANE  SA Craiova, Str Aeroportului nr 1, Craiova, Dolj 
 
Evidenţa contabilă a cheltuielilor cu materiale, manoperă  pe ciclul 
de fabricaţie al avionului; contabilitatea analitică a furnizorilor 
întreprinderii 

Educatie si formare 

 
• Perioada   1972- 1976 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 UNIVERSITATEA din Craiova,  
Facultatea de  Ştiinţe Economice   

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Economist 

• Numele calificării primite  Diploma de licenţă în economie, 1976 

 
 

• Perioada   1993- 1999 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 UNIVERSITATEA din Craiova 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Doctor în ştiinţe economice 

• Numele calificării primite  Diploma de DOCTOR  
 
 

• Perioada   8.10.1993- 04.12.1993 

• Numele şi tipul instituţiei   Ministerul Finanţelor  Training- «Instruire în domeniul noului sistem 
de contabilitate “  

• Numele calificării primite  Certificat de instruire în domeniul noului sistem contabil 
 

• Perioada   2000   

• Numele şi tipul instituţiei   CECCAR 
• Numele calificării primite  Expert contabil 

• Perioada   8.10.1993- 04.12.1993 
• Numele şi tipul instituţiei   CAFR 
• Numele calificării primite  Auditor financiar 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 
  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

  FRANCEZA              ENGLEZA   
• Abilitatea de a citi  foarte bine          foarte bine              

• Abilitatea de a scrie  foarte bine         foarte bine                
• Abilitatea de a vorbi  foarte bine              bine                    

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
SOCIALE 

 

 ■ Competente sociale: participare sociala activa, comunicare, 
cooperare, lucru in echipa 

■ Abilitati sociale: capacitate de intelegere si relationare cu alte 
persoane, adaptabilitate, cordialitate in relatiile cu alte persoane, 
deschidere spre noi experiente, idei si valori.; 
 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

. 

 Experienţă profesională 25 de ani în domeniul contabiltăţii ca 
economist şi coordonator al activităţii de reflectare  contabilă a 
tranzacţiilor economice în scopul obţinerii unor informaţii pertinente 
şi fiabile în luarea deciziilor. 
Experienţă didactică 12 ani în cadrul catedrei de  Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune  a Facultăţii  Ştiinţe Economice din Piteşti 
şi Craiova, suporturi de curs, cărţi, participarea cu lucrări de 
cercetare ştiinţifică la simpozioane şi sesiuni de comunicări, 
conferinţe naţionale şi internaţionale în domeniul contabilităţii 

 
 

COMPETENTE SI 
CUNOSTINTE UTILIZARE  

CALCULATOR  
 

  Software de bază: baze de date, procesare texte şi calcul 
tabelar, grafică; 

 O stapanire acceptabila a aplicatiilor: Excel, Power Point, 
Word si Microsoft Internet Explorer  

 
 

ALTE COMPETENTE SI    APTITUDINI -    AFILIERI: 
          
-  Membră a  Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  
- Membră a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România 
- Membră CEDIMEX, Réseau Francophone International de centres de                           

recherches universitaires sur les cinq continents    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


