Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)

Oancea-Negescu Mihaela Diana
mnegescu@yahoo.com

Facultatea, catedra, tiltul didactic Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Analiză Economico-Financiară,
Conferenţiar doctor
Experienţa profesională

Perioada 2009 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Angajator Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză economică
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Angajator

2004 – 2009
Lector universitar
Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Analiză economico-financiară

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Angajator

2001 – 2004
Asistent universitar
Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Analiză economico-financiară

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Angajator

1998 – 2001
Preparator universitar
Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Analiză economico-financiară

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2005
martie 2002

-

mai 2000
1998 – 2005

-

1994 – 1998

-

1990 – 1994

-

Doctor în economie
Stagiu de pregătire doctorală Universitatea de Studii Economice,
Toulouse, Franţa
Stagiu de pregătire doctorală Universitatea Reading, Anglia
Academia de Studii Economice, Bucureşti, doctorand în economie,
specializarea Contabilitate
Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea Contabilitate şi
Informatică de Gestiune
Liceul de matematică-fizică "Tudor Vladimirescu" Bucureşti

DIPLOMĂ DE LICENŢĂ - ECONOMIST
A.S.E.-BUCUREŞTI, FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză
B2
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Pot să înţeleg conferinţe şi
discursuri destul de lungi şi
să urmăresc chiar şi o
argumentare complexă,
dacă subiectul îmi este
relativ cunoscut. Pot să
înţeleg majoritatea
emisiunilor TV de ştiri şi a
programelor de actualităţi.
Pot să înţeleg majoritatea
filmelor în limbaj standard.

Vorbire
Citire

C1

Pot să înţeleg texte faptice
şi literare lungi şi
complexe, sesizând
diferenţele stilistice. Pot să
înţeleg articolele
specializate şi instrucţiunile
tehnice lungi, chiar dacă
nu se referă la domeniul
meu.

Participare la
conversaţie

B2

Pot să comunic cu un grad
de spontaneitate şi de
fluentă care fac posibilă
participarea normală la o
conversaţie cu interlocutori
nativi. Pot să particip activ
la o conversaţie în situaţii
familiare, exprimându-mi şi
susţinându-mi opiniile.

Scriere
Discurs oral

B2

Pot să prezint descrieri
clare şi detaliate într-o
gamă vastă de subiecte
legate de domeniul meu de
interes. Pot să dezvolt un
punct de vedere pe o temă
de actualitate, arătând
avantajele şi dezavantajele
diferitelor opţiuni.
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Exprimare scrisă

C1

Pot să mă exprim prin texte
clare, bine structurate,
dezvoltând punctele de
vedere. Pot să tratez
subiecte complexe într-o
scrisoare, un eseu sau un
raport, subliniind aspectele
pe care le consider
importante. Pot să selectez
un stil adecvat
destinatarului.

Limba franceză
A2

Pot să înţeleg expresii şi
cuvinte uzuale frecvent
întâlnite pe teme ce au
relevanţă imediată pentru
mine personal (de ex.,
informaţii simple despre
mine şi familia mea,
cumpărături, zona unde
locuiesc , activitatea
profesională). Pot să
înţeleg punctele esenţiale
din anunţuri şi mesaje
scurte, simple şi clare.

A2

Pot să citesc texte foarte
scurte şi simple. Pot să
găsesc anumite informaţii
previzibile în diverse
materiale cotidiene (de ex.,
reclame, prospecte,
meniuri, orare) şi pot să
înţeleg scrisori personale
scurte şi simple.

A2

Pot să comunic în situaţii
simple şi uzuale care
presupun un schimb de
informaţii simplu şi direct
pe teme şi despre activităţi
familiare. Pot să particip la
discuţii foarte scurte, chiar
dacă, în general, nu înţeleg
suficient pentru a întreţine
o conversaţie.

A2

Pot să utilizez o serie de
expresii şi fraze pentru o
descriere simplă a familiei
mele şi a altor persoane, a
condiţiilor de viată, a
studiilor şi a activităţii mele
profesionale prezente sau
recente.

A2

Pot să scriu mesaje scurte
şi simple. Pot să scriu o
scrisoare personală foarte
simplă, de exemplu, de
mulţumire.

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

Competenţe şi abilităţi sociale si
organizatorice

Discipline predate Analiză economico-financiară

Analiză economico-financiară - particularităţi în agricultură, comerţ, turism
Evaluarea afacerilor
Evaluarea proprietăţilor imobiliare
Analiză economico-financiară a grupurilor de societăţi
Analiza investiţiilor imobiliare

Teme de cercetare

Membru în:
Proiecte de cercetare-dezvoltare pentru beneficiari din mediul de afaceri:
- Analiza costurilor şi soluţii de optimizare a activităţii economice în fabrica de prelucrarea lemnului.
Beneficiar: ATLAS CORP S.R.L., Bucureşti (2009)
Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie internaţională
- Studiu privind implementarea tehnicilor moderne de control de gestiune în promovarea imobiliară.
Beneficiar: S.C. FRANCE LITTORAL CONSTRUCTION SRL, France (2009)
- Optimizarea costurilor în activitatea de transport. Oportunităţi de investiţii pe piaţa est-europeană .
Beneficiar: TAVI-REISEN GmbH, Deutschland (2007)
Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie naţională
- Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul
analizei economice şi evaluării de active şi afaceri (POSDRU) (20011-2013)
- Impactul dinamicii preţurilor utilităţilor publice asupra economiei naţionale şi principalelor sectoare
vulnerabile. Evaluare, modelare şi prognoză (2006-2008)
- Optimizarea metodologiei privind identificarea şi prevenirea riscurilor din activitatea economicofinanciară a întreprinderilor în contextul evoluţiilor contemporane-grant tip A (2006-2008)
- Metode managerial-contabile moderne de evaluare a performanţelor globale a întreprinderii. Studiu
de caz – implementarea şi utilizarea metodei Balanced Scorecard în Romania (2002-2003)

Informaţii suplimentare - Expert contabil, acreditat C.E.C.C.A.R.
-

Evaluator de întreprinderi, membru A..N.E.V.A.R.
Consultant fiscal, membru Camera Consultanţilor fiscali din România
Membru S.R.A.E.F. (Societatea Română de Analiză Economico-Financiară)

Anexe Lista de lucrări
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