
  

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume Ionescu-Feleagă (Malciu) Liliana 

Adresă(e) Bucuresti 

Telefon    

E-mail(uri) liliana.feleaga@cig.ase.ro 

  

Naționalitate(-tăți) română 

  

Data nașterii 31/10/1969 

  

Sex feminin 

  

  

Experiența profesională  

  

Perioada Începând cu luna octombrie 1993 - prezent  

Funcția sau postul ocupat Prof.univ.dr. (începând cu luna februarie 2003 – prezent), conducător de doctorat din 2005 

Activități și responsabilități principale Cercetare și predare în domeniul contabilității 

Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Cursuri predate 

Educație  
 
Contabilitate financiară fundamentală, Contabilitate financiară aprofundată, Contabilitate 
consolidată, Sisteme contabile comparate, Contabilitate anglo-saxonă 

  

Educație și formare  

  

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Excelență organizațională și cultura calității 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Postuniversitar 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Management universitar 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Postuniversitar 



  

  

Perioada 1994 - 1998 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de doctor în științe economice, domeniul contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Piața informației contabile: actori, interese, scenarii și perspective 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Doctorat 

  

Perioada 1988 – 1993 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de licență  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Discipline studiate: contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, finanțe, sisteme 
informatice de gestiune 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Licență 

 
Aptitudini și competențe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
B2 

Utilizator 
independen

t 
B2 

Utilizator 
independe

nt 
B2 

Utilizator 
independe

nt 
B2 Utilizator independent B2 

Utilizator 
independent 

Limba Franceză  
B1 

Utilizator 
independen

t 
B2 

Utilizator 
independe

nt 
B1 

Utilizator 
independe

nt 
B1 Utilizator independent B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competențe și abilități sociale Muncă în echipă: am făcut parte din numeroase echipe, în contexte și cu obiective diferite 
(cercetare, organizare)  

  



  

Competențe și aptitudini organizatorice - 2012 – prezent – decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE 
București; 
- 2012 – prezent – membru în Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice 
din București; 
- 2012 – prezent – membru al Comisiei de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, 
Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, 
Ministerul Educației și Cercetării; 
-2019 – prezent – membru în Consiliul de Administrație al BRD Groupe Société Générale 
SA (administrator independent); 
-dec 2019 – prezent - membru în Comitetul de audit, BRD Groupe Société Générale SA,  
--dec 2020 – prezent - membru în Comitetul de nominalizare, BRD Groupe Société 
Générale SA, 
--dec 2019 – dec 2020 - membru în Comitetul de administrare a riscurilor, BRD Groupe 
Société Générale SA, -10 dec 2020 
-2020 – prezent – vicepreședinte al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și 
membru al Consiliului CAFR;  
- 2012 – 2016 – director al departamentului Cercetare științifică, Asociația Facultăților de 
Economie din România; 
- șef al Catedrei de Contabilitate Internațională și Informare Financiară (2008-2011);  
- membru în Senatul Academiei de Studii Economice din București, 3 mandate: 2008-2012, 
2016 -2020; 2020 – prezent; 
- Membru în Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial al Academiei 
de Studii Economice din București pentru mandatul 2016- prezent; 
- membru în Comitetul pentru Sectorul Public, Federația Europeană a Experților Contabili, 
reprezentant al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, 2004-
2005; 
- președintele Consiliul Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune, 2012-prezent;  
- membru în Consiliul Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune, 2004-prezent; 
- director al programului de master Concepte și practici de audit la nivel național și 
internațional (2004 -2010); 
- director program postuniversitar Antreprenoriat și inovare, ASE; 
- membru în comisia de cenzori la Asociația Generală a Economiștilor din România (2001-
2002);  
-președintele comisiei de admitere licență și master la Facultatea de Contabilitate și 
Informatică de gestiune și membru în comisia centrală de admitere la ASE, 2016-prezent; 
- coordonarea, în calitate de decan, a procesului de pregătire a dosarelor pentru acreditarea 
programelor de studii ale Facultății de Contabilitate și informatică de gestiune de către 
ARACIS; 
- președintele comisiei de organizare și desfășurare a examenului de competență 
profesională organizat de CAFR, aprilie-mai 2021; 
- membru în comitetul de organizare al mai multor conferințe științifice și profesionale, 
workshop-uri, scoli de studii avansate și alte evenimente similare; 

  - director sau membru de echipă în mai multe proiecte de cercetare și proiecte cu finanțare 
europeană. 
 - administrator al SC Feleaga Contabilitate & Audit SRL, 2007-2019; 



  

Informații suplimentare  
 

- membru al International Association for Accounting Education and Research; 
- membru al Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières, Franța 
(2005); 
- auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (din 2007); 
- lector CAFR pentru formarea profesională continuă a auditorilor financiari; 
- lector atestat de Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activităților de Audit Statutar 
pentru formarea profesională continuă a auditorilor financiari;  
- cursul de formatori organizat de Ministerul de Finanțe și Institute of Chartered Acountants 
of Scotland pentru armonizarea reglementărilor contabile românești cu standardele 
internaționale de contabilitate și audit (2001); 
- membru în comitetul științific al mai multor conferințe științifice, congrese și reviste de 
specialitate;  
- membru în comitetul științific al Editurii ASE, Colecția Contabilitate; 
- recenzor pentru mai multe reviste de specialitate și conferințe, din țară și din străinătate; 
- membru în comisii de abilitare și de susținere publică a numeroase teze de doctorat la 
Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Vest din Timișoara, 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și 
Universitatea din Craiova; 
-membru în comisii de concurs pe diferite posturi didactice la Academia de Studii 
Economice București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași; 
- autor sau coautor a peste 20 de cărți și peste 100 de articole și lucrări prezentate la 
conferințe; 
- Număr de citări : 1320, h-index 18, i10 index 31, conform măsurătorilor scientometrice 
Google Scholar.  

 

Premii și distincții - Diploma Georgescu Roegen pentru cercetare științifică conferită de Senatul ASE (2002, 
2003);  
- Premiu conferit de Asociația Generală a Economiștilor din România pentru constantul 
atașament față de performanțele contabilității (2007);  
- Mențiune pentru literatură de specialitate oferită de AFER (2008);  
- Premiul pentru promovarea studiului ideilor relevante din opera unui cercetător, în calitate 
de coordonator al lucrării “Contabilitate, control și guvernanță – Liber Amicorum în onoarea 
profesorului Niculae Feleagă”, conferit de Asociația Facultăților de Economie din România, 
2012;  
- Premiu acordat de UEFISCDI în 2015 în cadrul subprogramului Premierea Rezultatelor 
Cercetării - Articole pentru articolul Pressure and isomorphism in business education (autori: 
Dumitru, V.F, Stanciu, A., Dumitru, M. și Feleagă L), Amfiteatru Economic, no. 37/2014, pp. 
784-799, 2014;  
-Premiu acordat de UEFISCDI în 2019 în cadrul subprogramului Premierea Rezultatelor 
Cercetării - Articole pentru articolul Research regarding the issues of the arm's length 
principle mentioned by IAS 24 (autori: Ignat I., Feleagă L.), Economic ResearchEkonomska 
Istrazivanja, 32 (1), pp.3034-3051 

 
24.06.2021 


