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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dumitrescu Alin-Constantin 

Adresă(e) Str. Calea Aradului, Nr. 18, Bl. 8, Sc. C, Ap. 6, Timişoara 

Adresa de corespondenţă Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 32, Dumbrăvița, Jud. Timiș 

Telefon(oane) 0256.21.61.00 (birou) 
0256.59.25.41 (cabinet facultate) 

Mobil: 0740.25.09.55 

Fax(uri) 0256.20.50.39 (birou) 

E-mail(uri) alin.dumitrescu@e-uvt.ro, alin.dumitrescu@abaconsulting.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.05.1980 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  

  

Perioada August 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, membru al Senatului Universității de Vest din Timișoara (2016-prezent), 
Consiliul Facultății de Economie şi de Administrare a Afacerilor (2012-2016) și în Consiliul 
Departamentului de Contabilitate și Audit (2012 – prezent) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri și seminarii la disciplinele: Contabilitate financiară, Bazele contabilității, Audit și control 
financiar, Audit statutar, Politici și opțiuni contabile generate de aplicarea 
IFRS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor,  
Departamentul de Contabilitate şi Audit 

  

Perioada Octombrie 2011 – Iulie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, membru în Consiliul Facultății de Economie şi de Administrare a Afacerilor și în 
Consiliul Departamentului de Contabilitate și Audit 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri și seminarii la disciplinele: Contabilitate financiară, Audit și control financiar, Drept contabil, 
Audit statutar și guvernanță corporativă, Politici și opțiuni contabile generate 
de aplicarea IFRS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor,  
Departamentul de Contabilitate şi Audit 

  

Perioada Octombrie 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Partner 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de audit financiar extern 

Numele şi adresa angajatorului S.C. A.B.A. Audit S.R.L. Timişoara 

mailto:alin.dumitrescu@e-uvt.ro
mailto:alin.dumitrescu@abaconsulting.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit financiar extern 

  

Perioada Octombrie 2006 – Octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate şi fiscalitate, 
Audit financiar-contabil, Control financiar, Contabilitatea instituţiilor de credit 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor,  
Catedra de Contabilitate şi Audit 

  

Perioada August 2007 – Octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de audit financiar extern 

Numele şi adresa angajatorului S.C. A.B.A. Audit S.R.L. Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit financiar extern 

  

Perioada Octombrie 2003 – Septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară,  
Audit financiar-contabil 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor,  
Catedra de Contabilitate şi Control de Gestiune 

  

Perioada Iunie 2004 – Iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea misiunilor de audit financiar extern 

Numele şi adresa angajatorului S.C. A.B.A. Audit S.R.L. Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit financiar extern 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005 – 2010  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie, domeniul Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei „Detectarea fraudelor şi erorilor în cadrul procesului de audit financiar” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

  

Perioada 2003 – 2005  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Master în economie, specializarea Expertiză contabilă şi evaluări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
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Perioada 1999 – 2003  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Licenţiat în economie, specializarea Finanţe-Asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

  

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 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză 
 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba germană  
A2 

Utilizator 
intermediar 

A2 
Utilizator 

intermediar 
A2 

Utilizator 
intermediar 

A2 
Utilizator 

intermediar 
A2 

Utilizator 
intermediar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativ, spirit de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice�Aptitudini și 
competente organizatorice 

Aptitudini și competente 
organizatorice 

 

Organizarea şi planificarea tuturor activităţilor întreprinse, punctualitate 
 
Asistent Manager în cadrul proiectului: „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele 

pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune” 

Membru în comitetul de organizare al unor conferinţe ştiinţifice, 

Membru în comitetul științific al unor evenimente și reviste (naționale și internaționale). 

Am participat la realizarea dosarelor de acreditare ARACIS pentru ciclul de licenţă Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune şi ciclul de masterat pentru masterele gestionate de Departamentul 
Contabilitate şi Audit: Audit financiar contabil, Contabilitate şi audit în instituţiile publice, Auditul şi 
managementul financiar al fondurilor europene (zi şi FR), Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor, 
Contabilitate, control și guvernanță 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului Microsoft Office, programe de contabilitate, programe pentru întocmirea 
declaraţiilor fiscale 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Auditor financiar din feb 2012 
Expert contabil din nov 2014 
Lector CAFR, Lector CECCAR, Lector ASPAAS 
Cărţi ca unic autor – 1 
Cărţi publicate în colaborare – 18 
Participări la conferinţe, seminarii internaţionale – 5 
Articole publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal - 17 
Publicații apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate - 18 
Alte articole publicate în reviste, comunicate la conferinţe – 36 

  

 
 
 
 
DUMITRESCU Alin-Constantin 
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MOTIVAŢIA 

 
pentru susţinerea candidaturii la funcţia de Membru al  

Senatului Universității de Vest din Timișoara  

 

 

Calitatea de Consilier al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) în 

perioada 2011-2015, de Senator al Universității de Vest din Timișoara în perioada 2015-2019 și 

implicarea în proiectele FEAA în perioada anterioară constituie premisa susţinerii candidaturii la 

funcţia de Membru al Senatului UVT pentru perioada 2019-2023. 

Participarea la elaborarea dosarelor de acreditare ARACIS pentru specializarea CIG în limbile 

română si limba germană de la ciclul licenţă, masterate în domeniul Contabilitate, calitatea de membru 

al Comisiei de învătamânt a Consiliului FEAA în perioada 2011-2015, mi-au permis cumularea 

expertizei în cadrul procesului educaţional universitar, fapt care-mi va permite în viitor realizarea 

unor activităţi de coordonare şi implementare a unor măsuri care să aibă ca obiectiv creşterea 

eficienţei şi eficacităţii procesului de învăţământ din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 

Activităţile derulate până în prezent în cadrul FEAA, inclusiv cele de tutoriat desfășurate cu 

studenții, mi-au oferit oportunitatea dodândirii competenţelor în ceea ce priveşte comunicarea cu 

membrii corpului profesoral, dar și promovarea unor acțiuni de responsabilitate socială. 

Implicarea în mediul profesional reprezentat de membrii Camerei Auditorilor Financiari din 

România (CAFR) și Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), 

calitatea de lector agreat al CAFR, CECCAR și al Autorității de Supraveghere Publică a Activității de 

Audit Statutar (ASPAAS) și numeroasele seminarii și conferinte ale profesiei mi-au permis să 

promovez imaginea UVT și să contribui la consolidarea relațiilor dintre mediul academic și mediul 

profesional. 

O altă latură a acțiunilor mele profesionale vizează implementarea unor proiecte în parteneriat 

cu universități din Europa care au ca scop antrenarea studenților în activități didactice folosind tehnici 

noi de predare și cresterea gradului în care aspectele practice contribuie la formarea abilităților 

profesionale de specialitate ale studenților noștri. 

Doresc perfecţionarea conlucrării interdepartamentale în scopul atingerii obiectivelor de 

performanţă educaţională şi de cercetare la nivelul UVT convins fiind că obiectivele strategice și 

operaționale pot fi atinse doar prin lucrul în echipă. 

 

 

Timişoara,     Conf. univ. dr. Dumitrescu Alin-Constantin 

 

12 noiembrie 2019 
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DECLARAŢIE 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul, Conferențiar universitar dr. DUMITRESCU Alin-Constantin, candidat la funcţia de 

Membru al Senatului Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor, prin prezenta, declar pe proprie răspundere că nu am fost lucrător sau colaborator al 

Securităţii. 

 

 

 

Timişoara, 12 noiembrie 2019                Conf. univ. dr. DUMITRESCU Alin-Constantin 


