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             CURRICULUM VITAE  ERHAN LICA 

 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 

 EDUCAȚIE ŞI FORMARE 

 

COMPETENŢE PROFESIONALE 

 

April 2014 – până în prezent  Conferenţiar universitar, doctor în economie, Departamentul 

,,Contabilitate, Audit şi Analiză Economică”, ASEM. 

April 2013 – April 2015  Lector superior universitar, catedra ,,Contabilitate”, facultatea 

,,Contabilitate”, ASEM. 

September 2007 – April 2013   Asistent universitar, catedra ,,Contabilitate”, facultatea 

,,Contabilitate”, ASEM. 

2008 - 2013 Studii de doctorat la specialitatea ,,Finanţe, monedă, credit”, ASEM. 

Diploma de doctor în ştiinţe economice. 

2007 – 2008 Studii de masterat, Facultatea ,,Finanţe”, specialitatea „Administrarea 

financiar-bancară”, ASEM.  Diploma de magistru în economie. 

2003 – 2007 Studii de licență, Facultatea „Contabilitate”, specialitatea „Contabilitate şi 

audit”. Diploma de licențiat in economie. 

Limba maternă Română 

Alte limbi ÎNŢELEGERE VORBIRE  SCRIERE 

Ascultare Citire  
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleza C2 C2 C1 C1 C1 

 

Rusa 
C2 C2 C1 C1 C1 

COMPETENŢE 

DE COMINICARE 
▪ Dezvoltarea unor competenţe excelente de comunicare cu studenţii şi colegii; 

▪ Folosirea fluentă a limbii engleze în activitatile didactice zilnice. 

COMPETENŢE 

DOBÂNDITE LA 

LOCUL DE 

MUNCĂ 

▪ Predarea orelor la disciplinele economice în limba română şi engleză în cadrul Academiei de Studii 

Economice; 

▪  Comunicarea şi interacționarea zilnică cu un număr şi flux mare de studenți şi cadre didactice; 

▪  Experiență excelentă în coordonarea proiectelor de an, rapoartelor de practică, tezelor de licenţă şi 

master; 

▪ Abilitarea în conducerea cercetărilor de doctorat; 

▪ Experienţă în coordonarea cercurilor științifice studențești; 

▪ Experienţă în organizarea meselor  rotunde şi conferințelor naţionale şi internaţionale;  

▪ Competenţe analitice  necesare în scrierea, redactare şi prezentare unui articol sau lucrări științifice; 

▪ Experienţă bună în coordonarea și participarea în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale, a 

Programelor de Stat, atât în calitate de director de proiect cât şi membru al echipei proiectului. 
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INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE   

 

COMPETENŢE DIGITALE  Stăpânire excelentă a programelor MS Excel; Microsoft Office; PowerPoint; 

CorelDraw; Access tools. 

 

Publicaţii 

Proiecte 

Conferinţe 

Distincţii 

▪ PUBLICAŢII 

▪ Autor şi co-autor a peste 80 de lucrări științifice în domeniul economic, dintre care: 5 manuale de 

specialitate, 3 note de curs, 2 monografii. Lucrării editate atât în ţară cât şi la edituri de prestigiu atât din: 

Romania, Polonia, Bulgaria, Ucraina şi Republica Belarus. 

▪ PROIECTE 

▪ Participarea la Programul Internaţional Confucius China Studies Program, “Young Leaders Fellowship”, 

din China, Beijing, 13 – 27 iulie, 2019. 

▪ Stagiu de perfecționare profesională în cadrul Academie de Studii Economice din București, 01- 30 aprilie, 

2019. 

▪ Participarea în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Problem Bassed Learning”, Univeristatea Gloucestershire, din 

Marea Britanie, 12-26 Februarie, 2017. 

▪ Director de proiect pentru tinerii cercetători în perioada anilor 2015-2016. Titlul proiectului:  

„Fundamentarea căilor de sporire a performanțelor financiare a întreprinderilor mici și mijlocii din 

Republica Moldova prin convergență la practicile europene” 

▪ Efectuarea stagiului de dezvoltare profesională la Palancky University, orașul Olomouc, Republica 

Cehă, perioada 28 Aprilie - 4 Mai 2014. 

▪ Predarea cursurilor economice în limba engleză în cadrul Universității Palacky, orașul Olomouc, 

Republica Cehă, prin intermediul proiectului European US PSTROS – Enhancing Employability of 

Students of Development Studies in Practice, Aprilie, 2014. 

CONFERINŢE 

 Participarea la un număr impunător de conferințe naţionale şi internaţionale atât în ţară cât şi 

peste hotare. 

DISTINCŢII 

▪ Diploma pentru teza de doctorat de excelență - GRADUL I în economie cu tema „Strategii  financiare de 

dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii prin prisma asigurării unei economii de piață funcționale”, la 

specialitatea 08.00.10 – Finanțe; monedă; credit, desemnată la cea de-a IV-a ediție a Concursul National 

,,Teza de doctorat de excelență a anului 2013” organizat anual de către Consiliul National pentru Acreditare 

și Atestare (CNAA). 


