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INFORMAŢII PERSONALE TEIUŞAN Sorin-Ciprian  
 

 Str. Rădeşti, nr. 17, Alba Iulia (România) 

  +40 0742027472 

ciprian.teiusan@uab.ro  

| Data naşterii 03/04/1977 | Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

Martie 2008 - prezent  Lector universitar  

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Departamentul  de Finanţe-Contabilitate, str. Unirii, nr. 15-17,  Alba 
Iulia (România) 

Website:  http://www.uab.ro/  

▪ Activităţi didactice la disciplinele: Control de gestiune, Contabilitate de Gestiune, Contabilitate 
asistată de calculator, Sisteme informatice de gestiune, Fiscalitate, Contabilitate şi control de 
gestiune avansate, Sisteme informatice de asistare a deciziilor 

Tipul şi sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare 

Martie 2004 - Martie 2008  Asistent universitar  

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Catedra de Finanţe-Contabilitate,                                                     
str. N. Iorga, nr. 11-13,  Alba Iulia (România) 

Website:  http://www.uab.ro/  

▪ Activităţi didactice la disciplinele: Control de gestiune, Contabilitate de gestiune, Control financiar şi 
expertiză contabilă  

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare 

Martie 2002 - Martie 2004  Preparator universitar  

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Catedra de Finanţe-Contabilitate,                                                     
str. N. Iorga, nr. 11-13,  Alba Iulia (România) 

Website:  http://www.uab.ro/  

▪ Activităţi didactice la disciplinele: Contabilitate de gestiune, Control financiar şi de gestiune 

Tipul sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare 

Iulie - August 2009  Specializare de formator   

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

▪ Program de specializare pentru ocupaţia de formator   

2002 - 2008  Doctor în contabilitate   

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

▪ Doctorat în ştiinţe economice, specializarea contabilitate, domeniul contabilitate managerială   

2003 - 2004  Specializare postuniversitară    

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul de Formare Permanentă 

▪ Curs postuniversitar de specializare „Contabilitatea firmei pe baza Standardelor Internaţionale de 
Contabilitate”  

mailto:ciprian.teiusan@uab.ro
http://www.uab.ro/
http://www.uab.ro/
http://www.uab.ro/
cristian.matei
Rectangle



   Curriculum Vitae   TEIUŞAN Sorin-Ciprian  

  © Uniunea Europeană, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

 

 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

1999 - 2001  Specializare pedagogică   

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  Departamentul pentru pregătirea personalului 
didactic 

▪ Modul pedagogic 

1999 - 2001  Economist licenţiat   

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe  

▪ Studii universitare de lungă durată (continuarea studiilor), specializarea „Contabilitate şi informatică 
de gestiune” 

1995 - 1998  Tehnician economist   

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Colegiul Universitar 

▪ Studii universitare de scurtă durată, specializarea „Contabilitate şi gestiune financiară” 

1991 - 1995  Contabil statistician  

Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii „Avram Iancu” din Alba-Iulia 

▪ Studii liceale profilul Finanţe-Contabilitate 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2  B2 B2 B2 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

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

Activităţi în domeniul ID ▪ Cursuri de pregătire psihopedagogică în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0509 
„Îmbunătățirea calității activității didactice şi a respectării deontologiei şi eticii academice în 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia” 

Modul 1 Complemente de psihologia învățării/12.09.2017 
Modul 2 Elemente de didactică universitară/13.09.2017 
Modul 3 Metode și strategii didactice aplicate în învățământul universitar/14.09.2017 
Modul 4 Elemente de consiliere psiho-pedagogică/15.09.2017 

▪ Cursuri formare şi perfecţionare în tehnologie ID în cadrul proiectului  
„Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers 

pentru calitate”, perioada 2010-2012 

Curs formare profesională în tehnologie ID, 2010 (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu) 

Curs formare şi perfecţionare în managementul calităţii 2011 (Universitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia) 

Curs formare şi perfecţionare în editarea materialelor didactice ID/IFR, 2012 (Universitatea 

Lucian Blaga din Sibiu) 

Curs introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and 

Distance Learning, 2012 (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu) 

Curs formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID/IFR şi a tehnologiilor TIC în 

planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional, 2012 (Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu) 



   Curriculum Vitae   TEIUŞAN Sorin-Ciprian  

  © Uniunea Europeană, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

Proiecte 

 

▪ Membru în echipa grantului de tip A CNCSIS, obţinut prin competiţie în cadrul competitiei de granturi 
2004-2005, cod 677, „Gestiunea exploataţiilor agricole în perspectiva dezvoltării regionale şi a 
integrării în Uniunea Europeană”, perioada de derulare 01.01.2004 – 31.12.2005, valoarea finanţată 
pentru anul 2004 a fost de 115.000 mii lei (ROL), iar pentru anul 2005 de 60.000 mii lei (ROL), 
director de proiect prof. univ. dr. Todea Nicolae, grant finalizat, beneficiar Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, autoritate contractantă Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 

▪ Membru în echipă în cadrul proiectului obţinut prin competiţie „Înfiinţarea unui Centru Judeţean de 
Pregătire şi Perfecţionare continuă în domeniul Financiar-Contabil” (CJPFC), proiect finalizat, derulat 
în perioada 01.02.2003 – 30.06.2003, în cadrul programului Phare Coeziune Economică şi Socială, 
linie de buget RO-2000/0007.02.01, valoarea proiectului 33.179 euro, director de proiect prof. univ. 
dr. Todea Nicolae, beneficiar Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, autoritate contractantă 
Ministerul Integrării Europene. Funcţia deţinută: assistant manager 

 

▪ Membru în echipă în cadrul proiectului obţinut prin competiţie „Dezvoltarea unei structuri funcţionale 
de instruire a personalului din întreprinderi în domeniul noilor tehnologii de informaţii şi comunicaţii în 
vederea eliminării disparităţilor informaţionale faţă de ţările Uniunii Europene”, proiect finalizat, 
derulat în perioada 01.12.2004 – 30.11.2005, în cadrul programului Phare Coeziune Economică şi 
Socială, linie de buget RO-2002/000-586.05.02.02, valoarea proiectului 38.000 euro, director de 
proiect prof. univ. dr. Todea Nicolae, beneficiar Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
autoritate contractantă Ministerul Integrarii Europene. Funcţia deţinută: responsabil tehnic 

 

▪ Expert monitorizare activitate laborator în cadrul proiectului  POSDRU/161/2.1/G/141529, Impreuna 
pentru un viitor de succes in Europa!, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea proiectului 1638411, 
2014-2015 

 

▪ Expert elaborare material didactic în cadrul proiectului „3C – Calitatea Creează Competenţe – 
Calitatea în formare creează Competenţe profesionale de nivel european pentru personalul SPO din 
Regiunile Centru, Vest şi Nord-Vest” pe perioada 17.07.2013 – 30.09.2013, finanţator Fondul Social 
European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
Prioritara 4 – „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” (POSDRU/113/4.2/S/121748) 
 

Publicaţii ▪ Coautor al unei cărţi publicate în străinătate, în limba engleză, autor unic al unei cărţi şi coautor a 4 
cărţi publicate în ţară în edituri recunoscute CNCSIS, în domeniul fundamental ştiinţe economice 

▪ Autor unic şi coautor de lucrări ştiinţifice publicate în jurnale, reviste, volume ale conferinţelor 
 

Alte activităţi ▪ Membru în Colective de organizare de manifestări ştiinţifice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia 

▪ Redactor al revistei Annales Universitatis Apulensis, editată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 
din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, revistă recunoscută CNCSIS şi inclusă în 
baze de date internaţionale 

▪ Activităţi de coordonare a lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor prezentate la Sesiuni de comunicări 
studenţeşti naţionale 

▪ Activităţi tutoriale privind practica de specialitate a studenţilor specializării „Contabilitate şi 
informatică de gestiune” 

▪ Membru în comisii de licenţă ale specializării „Contabilitate şi informatică de gestiune” la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

▪ Membru în comisii de disertaţie ale specializării „Sistemul informaţional contabil în asistarea 
deciziilor manageriale” la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

▪ Membru în comisiile de elaborare a dosarelor de autorizare şi acreditare a programelor de studii de 
licenţă, masterat şi doctorat din domeniul contabilităţii 

 

Premii şi distincţii obţinute ▪ Premiul "Profesor Bologna" acordat in 2009 de A.N.O.S.R. (Alianta Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România) 

 

Competenţe informatice  Deprinderi şi abilităţi de utilizare a calculatorului personal, cunoştinţe avansate MS Office. 

▪ Posesor Permis european de conducere a computerului: Certificat ECDL Complet, seria RO 
022700/30.03.2007 
 

Permis de conducere  ▪ B 


