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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Jalbă Georgeta Luminiţa 

Adresă(e) Str. Aleea Ucea, nr.5A, BL,P12, sector 4 , Bucureşti 

Telefon(oane) 021/6.86117 Mobil: 0722.44.33.14  

Fax(uri) - 

E-mail(uri)  jalbaluminiţa@ yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)  Română 
 

  

Data naşterii 09.07.1969 
  

Sex Feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada  1994-1998 

Funcţia sau postul ocupat   economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale   activitățile aferente compartimentului financiar-contabil 

        Numele şi adresa angajatorului   S.C. Delfincom S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Perioada   1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat  economist - revizor 

Activităţi şi responsabilităţi principale   

Numele şi adresa angajatorului  S.C. “Delfincom” S.A; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Inventarierea mărfurilor 
 

Perioada  1998-1999 

Funcţia sau postul ocupat  consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale  executor bancar 

          Numele şi adresa angajatorului  Banca Renaşterea Creditului Românesc S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  proceduri de executare silită 

Perioada  1999- 2002 

Funcţia sau postul ocupat  asistent universitar drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate 
financiară, Contabilitate de gestiune, Contabilitate bancară. 

        Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ecologică- Bucureşti, Facultatea de Management Financiar-Contabil şi Administrativ 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate  activitate didactică,activitate de cercetare. 

Perioada  2000-2005, colaborator 

Funcţia sau postul ocupat   asistent  univ. drd. 

    Activităţi şi responsabilităţi principale  Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Contabilitate agenților economici  și 
Contabilitate bancară. 

       Numele şi adresa angajatorului Institutul Bancar Român 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  activitate didactică 

Perioada  2002- prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent  univ. drd, 
 lector drd., lector univ. dr., 
 conf.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele, cuprinse în planul de învățământ din cadrul 
programului de licență: Contabilitate şi Contabilitatea în comerţ şi   turism,Audit și control financiar. 
 Pregătirea și susținerea de cursuri și seminarii la disciplinele cuprinse în planurile de învățământ din cadrul 
programelor de master: Contabilitate în comerț și Contabilitate managerială. 
  Elaborarea de cărți de specialitate, caiete de seminar, manual de studiu individual. 
  Coordonator de lucrări de licenţă  și disertație, precum și susținerea de seminarii la disciplina proiecte
economice. 
   Tutore de an și grupe; 
   Organizator al Cercului de Matematică, Statistcă și Contabilitate, din cadrul Departamentului de 
Management –Marketing. 
   Organizator al  practicii de specialitate a studenţilor şi membru în   comisiile de  susţinere a proiectelor
de practică. 
    Elaborarea de comunicări științifice și participarea la conferințe științifice naționale și internaționale, 
simpozioane, workshop-uri; 
  Participarea la alte activități didactice (promovare ofertă educațională, membru în comisiile de licență, 
diserteție). 
 Membru în comisiile aferente Sesiunii Științifice a Cadrelor Didactice; 
 Membru în comisiile aferente Sesiunii Științifice Studențești. 
   

        Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea  de Management Turistic şi Comercial, Bucureşti,  
Splaiul Unirii, nr.176, sectorul 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică 
 Activitate de cercetare 
    
 
 
 
 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  Decembrie 1999 - noiembrie 2006 
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Calificarea / diploma obţinută  Studii doctorale –diplomă de doctor în economie;expert contabil la Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România, filiala București, din 2008. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Competențe și aptitudini în domeniul contabilității. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice -București, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Doctorat 

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de  licenţă în drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teoria generală a dreptului,  Drept civil, Drept penal, Drept penal special, Dreptul muncii, Drept 
comercial, Sociologie juridică, Drept roman, Criminalistică, Drept comunitar. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea  Independentă „Titu Maiorescu” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii superioare 

Perioada  1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de licenţă în  ştiinţe economice, specializarea contabilitate. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie politică, Contabilitate generală, Geografie economică, finanţe publice, Statistică, Contabilitate 
industrială, Relaţii economice internaţionale, Monedă şi credit, Buget şi fiscalitate, Asigurări, Control 
financiar şi de gestiune, Economie comparată. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe - Bănci – Contabilitate. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii superioare 

Perioada  1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Limba română; Matematică;Fizică; Istorie; Geografie/competențe cu profil industrial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul  industrial Optica Română 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Studii medii 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  2009 – 2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diplomă de absolvire eliberată de CNFPA 
Cursuri de Limbi străine – Comunicare în limba engleză  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Gaudeamus Internațional, București, 
Certificat of knolwedge of the English language (C1), eliberat de Universitatea București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 



 
 

4 
 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare   Comprehensiune     Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba franceza            

Limba engleza  C2 
Utilizator 
experimentat C2 

Utilizator 
experimentat B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent C2 

Utilizator 
independent 

Limba spaniola            

Limba rusă            

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Calități pedagogice 
  Abilități de comunicare 
  Grad de sociabilitate ridicat 
  Lucrul în echipă 

  
         Competenţe şi aptitudini    
organizatorice 

Organizarea unor activităţi ştiinţifice  în cadrul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial 
Bucureşti,din cadrul Universității Creștine ‘’Dimitrie Cantemir”’, precum sesiuni științífice ale cadrelor  
didactice și studenților, practica de specialitate, cercul de matematică-statistică și contabilitate, 
Cancelarul Facultății de Management Turistic și Comercial, în perioada 2015-2017. 

  
Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Excel, Acces, Word, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook Express. 

  
Competenţe şi aptitudini artistice  
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Alte competenţe şi aptitudini  Expert contabil 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere, categoria B 

  
  

  
 
 
 


