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LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1997-prezent

Cadru didactic, in prezent profesor universitar
▪ Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Bucureşti
▪ Activităţi didactice, de cercetare si management universitar
Tipul sau sectorul de activitate Educatie si cercetare

2014-prezent

Expert contabil, presedinte CECCAR
▪ Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
▪ Managementul Organismului profesional in domeniul contabilitatii
Tipul sau sectorul de activitate Contabilitate

2006-prezent

Expert contabil, membru CECCAR
▪ Birou Expert Contabil Şova Robert Aurelian
▪ Contabilitate, expertize contabile, consultanta
Tipul sau sectorul de activitate Contabilitate

2012-2016

Prorector
▪ Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Bucureşti
▪ Activităţi de management universitar – Portofoliu Planificarea si alocarea resurselor
Tipul sau sectorul de activitate Educatie si cercetare

1993-2006

Analist programator,
▪ S.C. Software Business Group S.r.l., Bucureşti
▪ Consultanta in informatica
Tipul sau sectorul de activitate Tehnologia Informatiei si Comunicatiei
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2008-2014

Doctor in economie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Franta
▪ Dezvoltare durabila, Competitivitate economica, Econometrie

1997-2005

Doctor in economie
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
▪ Contabilitate Managerială; Sisteme de asistare a deciziei în domeniul financiar contabil

1997-1998

Studii Aprofundate
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
▪ Sisteme informaţionale de gestiune

1996

Curs evaluator de întreprindere
Agenţia Naţională pentru Privatizarea şi Dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii - Bucureşti
▪ Evaluator de întreprindere

1992-1997

Studii universitare de licenta
Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
▪ Sectia Finante, Banci si Burse de valori

Studii liceale
Colegiul Naţional “Sfântul Sava” Bucureşti (fost liceu matematica –fizica Nicolae Balcescu)
▪ Profil teoretic

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute

Franceza

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B1

.

Engleza

B2

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

▪ Comunicarea cu eficienta, sunt un bun ascultator al colegilor de echipa, ma exprim cu usurinta si pe
intelesul interlocutorului, ofer feedback celor cu care lucrez, ma documentez inainte de a oferi idei,
capacitatea de a ma exprima in public
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de liber profesionist, prorector si
presedinte CECCAR

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competente de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitate decizionala, capacitatea de
asumare a riscurilor si a raspunderii, capacitatea de planificare, organizare si monitorizare a activitatii
echipelor pe care le-am coordonat, capacitatea de a lucra in echipa, capacitate de evaluare a abilitatilor
profesionale ale colaboratorilor si de stimulare a acestora, capacitatea de negociere in conditii de stres,
capacitate de autoperfectionare, spirit antreprenorial
Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite în perioada exercitarii, atat a profesiei de expert
contabil ca liber profesionist, cat si in perioada madatului de prorector al ASE si presedinte CECCAR,
organism profesional cu peste 25.000 de membrii.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ o bună cunoaştere a managementului de procese
▪ o bună cunoaştere a managementului financiar-contabil in domeniul invatamantului universitar
▪ o bună cunoaştere a reglementarilor specifice profesiei contabile

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, s sistemelor de operare
▪ o bună cunoaştere a software-lor de econometrie Stata, Eviews
▪ o bună cunoaştere a sistemelor de gestiune a bazelor de date SQL Server, Access
▪ Toate aceste competenţe au fost obţinute atât in urma activităţilor de acumulare a cunoştinţelor
teoretice efectuate in cadrul diferitelor cursuri universitare in perioada de studenţie iar apoi ca urmare
a activităţilor de perfecţionare şi cercetare efectuate pentru elaborarea cursurilor universitare pe care
le ţin cât si din practica efectuată în cadrul societăţii specializate în software unde cunoştinţele
teoretice au fost utilizate pentru dezvoltarea de aplicaţii informatice comerciale. Stata si Eviews au
fost studiate si aprofundate cu ocazia desfăşurării activităţilor de cercetare efectuate pentru
elaborarea tezei de doctorat de la Univ. Paris 1, acestea fiind softurile statistice utilizate cu
precădere in mediul universitar şi de cercetare.
▪ Capacitatea de integrare socială,
▪ Capacitatea de a lucra in achipa
▪ Sport

Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu
▪B
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Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe
Evaluare periodica

Publicatii stiintifice in reviste recunoscute la nivel mondial, editate de Springer, Elsevier, Taylors etc
http://scholar.google.ro/scholar?start=30&q=%22robert+sova%22&hl=ro&as_sdt=0,5
Prezentari la conferinte stiintifice si profesionale organizate de CECCAR (Congresele CECCAR etc),
CIMM.
Implicarea in proiecte de cercetare nationale si internationale
Prezentari la conferinte stiintifice internationale organizate de organisme de prestigiu precum
Societatea Econometrica
Participarea la seminarii stiintifice orgnizate de CECCAR, ASE, Universitatea Paris 1
Premii pentru articole stiintifice publicate in reviste cotate ISI cu FI/SRI
Membru CECCAR
Mathilde Maurel (Univ. Paris 1, coordonatorul de doctorat),
ultima evaluare interna periodica aprilie 2013 calificativ foarte bine

ANEXE
Lista de lucrari

Data: 23.01.2017
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