CURRICULUM VITAE
1. DATE PERSONALE
Numele şi prenumele
Locul naşterii
Cetăţenia
Starea civilă
Funcţia şi locul de muncă

ILIE VASILE
Comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa
Română
Căsătorit, un copil
Profesor universitar, catedra de Finanţe, ASE Bucureşti

2. STUDII UNIVERSITARE ŞI POSTUNIVERSITARE
1972-1976 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Finanţe-Contabilitate
1977-1982 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept
1990-1994 Academia de Studii Economice Bucureşti, doctorat în Ştiinţe Economice,
specializarea Finanţe-Bănci
1992
Universitatea din Toulouse, Franţa, perfecţionare, patru luni
1998
Universitatea din Toulouse, Franţa, perfecţionare, o lună
2000
Universitatea din Geneva, Elveţia, perfecţionare, o lună.
2010
Academia de Studii Economice Bucureşti
Managementul educaţiei la distanţă, curs postuniversitar de perfecfionare
3. TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE
1976 Licenţă în ştiinţe economice, specializarea contabilitate
1983 Licenţă în drept
1992 Expert contabil
1994 Doctor în economie
1997 Evaluator la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
2002 Membru fondator al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare CEFIMO
2003 Conducător de doctorat, specializarea Finanţe-Asigurări
4. ACTIVITATE PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
1971-1972 Contabil la Întreprinderea Comercială Alimentara din Târgovişte
1976-1980 Economist şi şef serviciu financiar la Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea
utilajelor de calcul din Bucureşti (I.I.R.U.C.)
1980Cadru didactic la Academia de Studii Economice Bucureşti, catedra de Finanţe,
fiind asistent universitar din 1980, lector universitar din 1990, conferenţiar
universitar din 1995 şi profesor universitar din 1998, toate promovările fiind
obţinute prin concurs.
1992-1996 Membru al Consiliului Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
1996-2000 Membru al Consiliului Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului
1999-2008 Decan al Colegiului Universitar Economic Bucureşti din cadrul Academiei de
Studii Economice şi Preşedinte al Consiliului Colegiului
1999-2008 Membru al Senatului Academiei de Studii Economice Bucureşti
2008Membru al Consiliului Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
2009Membru în Colegiul de Redacţie al Romanien Economic and Business Review
După absolvirea Facultăţii de Finanţe-Contabilitate în 1976, am fost repartizat la
Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul din Bucureşti (I.I.R.U.C.), cu
recomandarea consiliului profesoral de a lucra în învăţământ după efectuarea stagiului în
producţie. Am lucrat ca economist, mai întâi în serviciul contabilitate, apoi în serviciul
financiar. M-am ocupat la început de aspecte privind calculaţia costurilor, evidenţa
debitorilor, decontarea documentelor de casă şi de bancă, stabilirea preţurilor la produsele noi,
planificarea financiară. În câteva luni am reuşit să cunosc şi să-mi însuşesc întreaga activitate

desfăşurată în serviciile financiar şi contabilitate, realizând lucrări de sinteză, cum sunt:
întocmirea jurnalelor contabile şi înregistrarea lor în cartea mare, întocmirea balanţei de
verificare contabilă, întocmirea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ şi a raportului
explicativ, întocmirea dării de seamă asupra costurilor de producţie şi altele. Am fost numit
şef al serviciului financiar, în decembrie 1977.
Am fost preocupat permanent de cunoaşterea tuturor aspectelor economice şi
financiare ale activităţii întreprinderii şi mi-am adus contribuţia la elaborarea unor analize şi
referate de bilanţ, în cadrul atribuţiilor de serviciu şi ca membru al unor comisii ştiinţifice.
Am cercetat posibilităţile de reducere a cheltuielilor de producţie şi de sporire a valorii
producţiei nete în activitatea întreprinderii, prezentând în acest sens mai multe referate. De
asemenea, ca membru al Consiliului tehnico-ştiinţific şi al Comisiei inginerilor şi
tehnicienilor din întreprindere, am sprijinit activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
tehnologică şi introducere a progresului tehnic, am calculat eficienţa invenţiilor şi inovaţiilor
realizate de salariaţii întreprinderii şi eficienţa investiţiilor întreprinderii.
În perioada cât am efectuat stagiul legal în producţie am ţinut legătura cu catedra de
Finanţe-Bănci, fiind cadru didactic asociat al catedrei şi conducând seminarii la mai multe
discipline.
5. COMPETENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
Domenii de competenţă:
- finanţe, monedă, credit;
- finanţele întreprinderii;
- gestiunea financiară a întreprinderii;
- politici şi strategii financiare de întreprindere;
- invesiţii directe şi finanţarea lor;
- fiscalitate;
- analiza şi evaluarea agentilor economici (studii de privatizare, studii de fezabilitate,
planuri de afaceri etc.);
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului (windows, microsoft office) şi a
videoproiectorului.
Rezultate semnificative (prezentate în lista de lucrări):
- cărţi şi cursuri de autor, coautor sau colaborări importante 20
- studii prezentate la manifestări ştiinţifice, unele publicate 37
- articole publicate în reviste de specialitate recunoscute
41
- contracte de cercetare ştiintifică
16
6. COMPETENŢĂ MANAGERIALĂ
Participare la elaborarea şi realizarea unor contracte de cercetare ca director de proiect
sau ca membru al echipei de cercetare (prezentate în continuare în lista de lucrări).
Expert contabil, înscris în Tabloul Expertilor Contabili din Romania (expertize şi
evaluari).
Expert-evaluator, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
(evaluare proiecte de cercetare).
Conducator de doctorat in domeniul economic, specializarea finante din anul 2003.
Director (decan) al Colegiului Universitar Economic din Bucureşti al ASE, din anul
1999 şi pâna în 2008 (două mandate). Semnez în continuare documente legate de activitatea
colegiului din Bucureşti, dar şi pentru colegiile din Buzău, Călăraşi şi Giurgiu.
Membru al centrului de cercetare al Facultăţii de Finante din ASE
19 Aprilie 2011

Prof. Univ. Dr. ILIE VASILE

