
Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CLIPICI  EMILIA 

Adresă(e)   Localitatea Piteşti, Judeţul Argeş, România 

Telefon(oane)   -  Mobil: - 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) emilia_clipici@yahoo.com, emilia.clipici@upit.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 21.07.1977 
  

Sex feminin 
  

Starea civilă Căsătorită, 1 copil 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada   1) 1 octombrie 2013 – prezent 
  2) 1 iulie 2014 - prezent  
  3) mai 2012 – 30 septembrie 2015 
  4) 25 februarie 2008 – 30 septembrie 2013 
  5) 1 octombrie 2003 – 24  februarie 2008  
 6) 1 octombrie  2001 – 30 septembrie octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat   1) Director Departament Economie şi Finanţe, Departamentul Economie şi Finanţe, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Piteşti 
  2) Evaluator extern, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
  3) Conferenţiar universitar doctor, Departamentul Economie şi Finanţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Universitatea din Piteşti 
  4) Lector universitar doctor, Departamentul Economie şi Finanţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Universitatea din Piteşti 
  5) Asistent universitar, Departamentul Economie şi Finanţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea 
din Piteşti 
  6) Preparator universitar, Departamentul Economie şi Finanţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Universitatea din Piteşti 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi didactice de predare cursuri şi susţinere seminarii la disciplinele Asigurări comerciale, 
Buget şi trezorerie publică, Relaţii financiar-monetare internaţionale, Asigurarea creditelor şi 
plasamentelor financiare, Gestiunea trezoreriei, s.a. 

 Activitate de îndrumare lucrări de diplomă şi disertaţie, la programele de licenţă Finanţe şi Bănci, 
Economie şi Afaceri Internaţionale şi programele de masterat, Sisteme bancare europene, 
Economie şi Finanţe Europene, Management financiar-bancar si in asigurari 

 Activitate administrativă ca Director departament: 
- elaborarea şi implementarea planurilor de învăţământ, ale programelor de studii universitare şi 
postuniversitare şi răspunde de respectarea obligaţiilor  ce revin departamentului privitoare la planurile 
de învăţământ şi la programele analitice ale disciplinelor; 
-întocmirea statelor de funcţii didactice şi de cercetare ale departamentului; 
- asigurarea managementului cercetării şi al calităţii în cadrul departamentului; 
- asigurarea managementului financiar al resurselor atrase ale departamentului; 
- stabilirea modului în care se efectuează orele didactice din posturile vacante ale departamentului; 
- asigurarea autoevaluării periodice a departamentului în vederea clasificării acestuia conform legii; 

 Activitate de evaluare externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de 
alte organizații furnizoare  de programe de studii specifice învățământului superior în calitate de 
evaluator Aracis. 

Numele şi adresa angajatorului 1-4 Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti, România;  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Tip activitate: Didactică; Cercetare ştiinţifică; Evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de 
învățământ superior și de alte organizații furnizoare  de programe de studii specifice învățământului superior 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1. 2003 - 2009; 2. 2003; 3. 2003 – 2004; 4.1996 – 2000; 5. 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută 1. Doctor în Economie, domeniul Finanţe; 2. Proiectant proiecte europene; 3. Consultant în management; 
4. Licenţiat în Finanţe; 5. Diplomă de bacalaureat, atestat profesional – domeniul Finanţe-Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finanţe; Relaţii financiar-monetare internaţionale; Asigurări şi reasigurări; Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

1. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Ştiinţe Economice 
2. Universitatea din Piteşti, Departamentul de Integrare Europeană - Cursurile Şcolii de vară „PROEU”: 
„Proiectare de proiecte cu suport european destinate educaţiei” 
3. Universitatea din Piteşti în parteneriat cu AMCOR, CASIM şi CCIA Călăraşi - Cursul „Formarea 
Consultanţilor Profesionişti în Management şi Dezvoltarea Afacerilor” 
4. Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 
5. Liceul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B1  B1  B1  B1  B1  

Rusă  B1  B1  B1  B1  B1  

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

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţă didactică. Competenţă administrativă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric dovedit în activităţile de administrare academică începând cu anul 2001 (organizarea 
de conferinţe internaţionale pentru cadre didactice, sesiuni studenţeşti, etc) 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office; Internet 

  



  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Persoane de contact, referinţe Spulbăr Cristian (0722309021), Negruş Mariana (0743177170),Toderoiu Filon (0723605186) 
  

Informaţii suplimentare  4-10 februarie 2013 – Participare la Programul de formare în didactica specialităţii predării 
ştiinţelor socioumane şi drept (Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 
2007-2013 Investeşte în oameni!, organizatori: MEN, Univ Bucureşti, Univ. A.I. Cuza din Iaşi,  
Univ. Babeş Bolyai Cluj Napoca, Univ Politehnica Bucureşti, Univ. din Piteşti, univ. 1 Decembrie 
1918 din Alba Iulia 

 5-9 septembrie 2011 – Participare la Forumul - dezbatere Şcoala de vară BNR, sub egida 
proiectului BNR - Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti, lansat în anul 2009, 5-9 
sept 2011, Banca Naţională a României. 

 Membru în echipa de evaluatori naţionali pentru dosarele depuse pentru obţinerea burselor de 
studii în strainătate, pentru domeniul Finanţe 

 Membru al Centrului de Cercetare al Departamentului Economie şi Finanţe, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Piteşti, 

  http://www.upit.ro/uploads/facultatea_fse/Brosura%20Prezentare%20CCMAA.pdf 
 Membru CASIM – Centrul de Asistenţă şi Consultanţă în Management, Universitatea din Piteşti  
 Membru într-un colectiv de redacţie: Buletinul Ştiinţific, seria Ştiinţe Economice, ISSN: 1583 – 

1809, http://economic.upit.ro/buletin_cd/Buletin_2013_1.pdf, revistă editată de Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti 

 Autor/coautor pentru 8 cărţi de specialitate şi 3 manuale/culegeri de aplicaţii; 
 29 articole indexate în baze de date internaţionale, iar 27 articole sunt incluse în volumele 

conferinţelor internaţionale cu ISBN; 
 Peste 20 participări în cadrul unor conferinţe organizate în ţară şi străinătate din care: 3 

participări în cadrul conferinţelor organizate de Universitatea de Economie din Bratislava, 
Slovacia, Facultatea de Economie Naţională, Departamentul Finanţe (2008, 2009) şi o 
participare în cadrul conferinţei organizată de Departamentul de Administrarea Afacerilor, TEI 
Larissa; Grecia (2008). 

 Numeroase citări în articole ştiinţifice publicate la nivel naţional şi internaţional, teze de doctorat, 
lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale, cărţi, din care: cel puţin 6 sunt 
incluse în baze de date internaţionale; 

  

 
 


