CURRICULUM VITAE
1. DATE PERSONALE
Numele şi prenumele
ILIE VASILE
Locul naşterii
Comuna Pietrari, judeţul Dâmboviţa
Cetăţenia
Română
Starea civilă
Căsătorit, un copil
Funcţia şi locul de muncă Profesor universitar, catedra de Finanţe, ASE Bucureşti
2. STUDII UNIVERSITARE ŞI POSTUNIVERSITARE
1972-1976 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Finanţe-Contabilitate
1977-1982 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept
1990-1994 Academia de Studii Economice Bucureşti, doctorat în Ştiinţe Economice,
specializarea Finanţe-Bănci
1992
Universitatea din Toulouse, Franţa, perfecţionare, patru luni
1998
Universitatea din Toulouse, Franţa, perfecţionare, o lună
2000
Universitatea din Geneva, Elveţia, perfecţionare, o lună.
3. TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE
1976
1983
1992
1994
1997
2002
2003

Licenţă în ştiinţe economice, specializarea contabilitate
Licenţă în drept
Expert contabil
Doctor în economie
Evaluator la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
Membru fondator al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare CEFIMO
Conducător de doctorat, specializarea Finanţe-Asigurări

4. ACTIVITATE PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
1971-1972 Contabil la Întreprinderea Comercială Alimentara din Târgovişte
1976-1980 Economist şi şef serviciu financiar la Întreprinderea pentru întreţinerea şi
repararea utilajelor de calcul din Bucureşti (I.I.R.U.C.)
1980-2008 Cadru didactic la Academia de Studii Economice Bucureşti, catedra de Finanţe,
fiind asistent universitar din 1980, lector universitar din 1990, conferenţiar
universitar din 1995 şi profesor universitar din 1998, toate promovările fiind
obţinute prin concurs.
1992-1996 Membru al Consiliului Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
1996-2000 Membru al Consiliului Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului
1999-2008 Decan al Colegiului Universitar Economic Bucureşti din cadrul Academiei de
Studii Economice şi Preşedinte al Consiliului Colegiului
1999-2008 Membru al Senatului Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti
2008Membru al Consiliului Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
După absolvirea Facultăţii de Finanţe-Contabilitate în 1976, am fost repartizat la
Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul din Bucureşti (I.I.R.U.C.),
cu recomandarea consiliului profesoral de a lucra în învăţământ după efectuarea stagiului în
producţie. Am lucrat ca economist, mai întâi în serviciul contabilitate, apoi în serviciul
financiar. M-am ocupat la început de aspecte privind calculaţia costurilor, evidenţa

debitorilor, decontarea documentelor de casă şi de bancă, stabilirea preţurilor la produsele
noi, planificarea financiară. În câteva luni am reuşit să cunosc şi să-mi însuşesc întreaga
activitate desfăşurată în serviciile financiar şi contabilitate, realizând lucrări de sinteză, cum
sunt: întocmirea jurnalelor contabile şi înregistrarea lor în cartea mare, întocmirea balanţei de
verificare contabilă, întocmirea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ şi a raportului
explicativ, întocmirea dării de seamă asupra costurilor de producţie şi altele. Am fost numit
şef al serviciului financiar, în decembrie 1977.
Am fost preocupat permanent de cunoaşterea tuturor aspectelor economice şi
financiare ale activităţii întreprinderii şi mi-am adus contribuţia la elaborarea unor analize şi
referate de bilanţ, în cadrul atribuţiilor de serviciu şi ca membru al unor comisii ştiinţifice.
Am cercetat posibilităţile de reducere a cheltuielilor de producţie şi de sporire a valorii
producţiei nete în activitatea întreprinderii, prezentând în acest sens mai multe referate. De
asemenea, ca membru al Consiliului tehnico-ştiinţific şi al Comisiei inginerilor şi
tehnicienilor din întreprindere, am sprijinit activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
tehnologică şi introducere a progresului tehnic, am calculat eficienţa invenţiilor şi inovaţiilor
realizate de salariaţii întreprinderii şi eficienţa investiţiilor întreprinderii.
În perioada cât am efectuat stagiul legal în producţie am ţinut legătura cu catedra de
Finanţe-Bănci, fiind cadru didactic asociat al catedrei şi conducând seminarii la mai multe
discipline.

5. COMPETENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
Domenii de competenţă:
- finanţe, monedă, credit;
- finanţele întreprinderii;
- gestiunea financiară a întreprinderii;
- politici şi strategii financiare de întreprindere;
- invesiţii directe şi finanţarea lor;
- fiscalitate;
- analiza şi evaluarea agentilor economici (studii de privatizare, studii de fezabilitate,
planuri de afaceri etc.);
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului (windows, microsoft office) şi a
videoproiectorului.
Rezultate semnificative (prezentate în continuare în lista de lucrări):
- cărţi şi cursuri de autor, coautor sau colaborări importante 19
- studii prezentate la manifestări ştiinţifice, unele publicate 37
- articole publicate în reviste de specialitate recunoscute
39
- contracte de cercetare ştiintifică
16
6. COMPETENŢĂ MANAGERIALĂ
Participare la elaborarea şi realizarea unor contracte de cercetare ca director de proiect
sau ca membru al echipei de cercetare (prezentate în continuare în lista de lucrări).
Expert contabil, înscris în Tabloul Expertilor Contabili din Romania (expertize şi
evaluari).
Expert-evaluator, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
(evaluare proiecte de cercetare).
Conducator de doctorat in domeniul economic, specializarea finante din anul 2003.
Director (decan) al Colegiului Universitar Economic din Bucureşti al ASE, din anul
1999 şi pâna în 2008 (două mandate). Semnez în continuare documente legate de activitatea
colegiului din Bucureşti, dar şi pentru colegiile din Buzău, Călăraşi şi Giurgiu.
Membru al centrului de cercetare al Facultăţii de Finante din ASE

7. L I S T A D E L U C R Ă R I
ILIE I. VASILE
Doctor în economie din 1994
Profesor universitar din 1998
Conducator de doctorat din 2003
0

1 Teza de doctorat
T1. Mutaţii în gestiunea financiară a întreprinderii
0

2 Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute(Ca1, Ca2 etc.), îndrumare publicate(I1, I2 etc.), capitole publicate în
volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale etc. (D1, D2 etc.), după caz, prin care se
aduc contribuţii a dezvoltarea activităţilor didactice/profesionale în raport cu criteriul de evaluare 1 (Activitate didactică).

Ca1. Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press
Bucureşti, 424 pg., 2008, ISBN 973-728-068-7.
Ca2. Ilie Vasile, Teodorescu Mihaela, Finanţele întreprinderii, Editura Meteor
Press Bucureşti, 336 pg., 2005, ISBN 973-729-026-1.
Ca3. Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press
Bucureşti, 320 pg., 2003, ISBN 973-8339-16-2.
Ca4. Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică
Bucureşti, 312 pg., 1999, ISBN 973-30-9397-1.
Ca5. N. Antoniu, M. Adochiţei, H. Cristea, I. Neagoe, Dalina Dumitrescu, Vasile Ilie,
Finanţele întreprinderilor, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 208 pg., 1993, ISBN
973-30-2340-X.
Ca6. G. Anghelache, P. Bran, S. Cernea, V. Ciobanu, N. Dardac, V. Dedu, E. Drăgoescu, C.
Floricel, Vasile Ilie, M. Prisăcariu, I. Stancu, Th. Stolojan, Gh. Voinea, Relaţii valutarfinanciare internaţionale, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 216 pg., 1990, ISBN
973-30-0473-1.
Ca7. N. Antoniu, M. Adochiţei, H. Cristea, I. Neagoe, I. Stancu, Vasile Ilie, Finanţele
unităţilor economice, Editura A.S.E. Bucureşti, 580 pg., 1986.

I1. Ion Stancu, Paul Bran, Vasile Ilie, Finanţele unitaţilor economice prin metoda instruirii
active - instruire şi simulare pe calculator, Editura ASE Bucureşti, 274 pag., 1989.
I2. Anghelache Gabriela, Bran Paul, Carabasan George, Dardac Nicolae, Dănilă Nicolae, Ilie
Vasile, Stancu Ion, Relaţii valutare şi financiare internaţionale - probleme şi studii de caz,
Editura ASE Bucureşti, 284 pag.,1987.
I3. Ion Stancu, Paul Bran, Vasile Ilie, Simularea planificării financiare a întreprinderilor cu
ajutorul calculatorului, Editura ASE Bucureşti, 168 pag., 1985
I4. N. Antoniu, M. Adochiţei, I. Stancu, Vasile Ilie, Finanţele unitaţilor economice - culegere
de lucrări practice, Editura ASE Bucureşti, 222 pag., 1983.
I5. Stancu Ion, Ilie Vasile, Finanţele unitaţilor economice prin metoda instruirii active,
Editura ASE Bucureşti, 274 pag., 1982.

I6. Stancu Ion, Ilie Vasile, Finanţele unitaţilor economice prin metoda instruirii programate,
Editura ASE Bucureşti, 272 pag., 1981.
0

3 Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute(Cb1, Cb2 etc.), articole/studii publicate în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice
domeniului)(Ri1, Ri2etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din
ţară şi din străinătate (cu ISSN/ ISBN)(Vi1,Vi2 etc.), precum şi alte lucrări similare: articole/studii publicate în reviste de
specialitate de circulaţie naţională recunoscute CNCSIS (Rn1, Rn2 etc.), articole/studii publicate în volumele unor
manifestări ştiinţifice naţionale (cu ISSN/ISBN)(Vn1,Vn2 etc.), lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii
etc.(E1, E2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului în raport cu criteriul de evaluare 3
(Contribuţia ştiinţifică).

Cb1. Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press
Bucureşti, 424 pg., 2006, ISBN 973-728-068-7.
Cb2. Ilie Vasile, Teodorescu Mihaela, Finanţele întreprinderii, Editura A.S.E.
Bucureşti, 344 pg., 2003, ISBN 973-594-268-2.
Cb3. Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press
Bucureşti, 320 pg., 2002, ISBN 973-8339-16-2.
Cb4. Ilie Vasile, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 232 pag. 1997, ISBN 973-30-5968-4.
Cb5. N. Antoniu, M. Adochiţei, H. Cristea, I. Neagoe, Dalina Dumitrescu, Vasile Ilie,
Finanţele întreprinderilor, Editura A.S.E. Bucureşti, 380 pg., 1993.
Ri1. Ruxandra VILAG, Vasile ILIE, Gheorghe LEPADATU, George Horia IONESCU, Is
the propagation of financial crisis due to investor behaviour ?, Metalurgia international, vol.
XV (2010) no. 1, pag. 36-39, ISSN 1582-2214.
Ri2. Iuliana Predescu, Vasile ILIE, Antoniu Predescu, Stela Toader, George Horia
IONESCU, Measuring the effects of fiscal policy and economic growth through the real
wage, Metalurgia international, vol. XV (2010) no. 1, pag. 29-32, ISSN 1582-2214.
Ri3. Vasile ILIE, Costantin ROMAN, Ruxandra VILAG, Valeriu VILAG, Computing the
propagation of the financial crisis using the finite volume method, Metalurgia international,
vol. XIV (2009) special issue no. 11, pag. 87-89, ISSN 1582-2214.
Ri4. Ilie Vasile, Vilag Ruxandra, Ionescu George Horia, Radu Elena, Criza financiară şi
implicatiile acesteia asupra obţinerii finanţării din piaţa de capital, Economie teoretică şi
aplicată, Supliment al revistei cuprinzand lucrarile prezentate la sesiunea internaţională de
comunicări ştiinţifice intitulată “Inovaţie financiară şi competitivitate în Uniunea Europeană”
organizată de Facultatea de Finanţe din ASE Bucureşti în colaborare cu Centrul de cercetari
financiar-monetare Victor Slavescu la 28 noiembrie 2008, pag. 33-38, ISSN 1844-0029.
Vi1. Vilag Ruxandra-Dana, Ionescu George Horia, Ungureanu Mihai-Dragoş, Ilie Vasile,
Contagion causes – rational or irrational behavior, lucrare prezentată la “16th Interntional
Economic Conference” intitulată “INDUSTRIAL REVOLUTIONS, FROM THE
GLOBALIZATION AND POST-GLOBALIZATION PERSPECTIVE”, organizată de
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Stiinţe Economice, 12 pg., 7-8 mai 2009.
Lucrările Conferinţei sunt publicate pe CD cu ISBN 978-973-739-775-1.
Vi2. Ilie Vasile, Vilag Ruxandra, Ionescu George Horia, Radu Elena, Criza financiară şi
implicatiile acesteia asupra obţinerii finanţării din piaţa de capital, lucrare prezentată la
sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice intitulată “Inovaţie financiară şi
competitivitate în Uniunea Europeană” organizată de Facultatea de Finanţe din ASE

Bucureşti în colaborare cu Centrul de cercetari financiar-monetare Victor Slavescu, 9 pag., 28
noiembrie 2008.
Vi3. Ilie Vasile, Disciplina contractuală – componentă principală a disciplinei economicofinanciare, lucrare prezentată la conferinţa internaţională din 24 noiembrie 2006 intitulată
“Coordonate europene ale sistemului financiar din România” organizată de Facultatea de
Finanţe din ASE Bucureşti în colaborare cu Centrul de cercetari financiar-monetare Victor
Slavescu şi apăruta în publicaţia „Studii Financiare – Financial Studies” anul XI-Serie nouăVol. 2(36)/2007, pg. 74-82, ISSN 1582-8654.
Vi4. Ilie Vasile, Utilizarea ratelor de rotaţie în analiza lichidităţii, lucrare
prezentată la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice organizată de
Facultatea de ştiinţe economice, juridice şi administrative a Universităţii din Piteşti,
24-25 aprilie 2004, apărută în volumul „Economia contemporană. Prezent şi
perspective”, pag. 159-164, ISBN 973-8466-56-3.
Vi5. Ilie Vasile, Teodorescu Mihaela, Trezoreria întreprinderii în dificultate, lucrare
prezentată la Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională organizată de Universitatea de
Nord Baia Mare, 8-9 mai 2003, publicată în Buletinul Ştiinţific seria A, volumul XX din 2003
al Universităţii, ISSN 1224-3213.
Vi6. Ilie Vasile, Relaţia dintre fondul de rulment şi lichiditatea întreprinderii,
comunicare ştiinţifică prezentată la Colocviul Financiar-Monetar organizat de
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din Academia de Studii
Economice în data de 29 noiembrie 2002, publicată în volumul intitulat „Finanţele şi
istoria”, Editura ASE Bucureşti, 2003, ISBN 973-594-214-3.
Vi7. Ilie Vasile, Politica de îndatorare la nivelul firmei, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Valahia din
Târgovişte cu ocazia aniversării a 10 ani de existanţă, 7-8 iunie 2002.
Vi8. Ilie Vasile, Teodorescu Mihaela, Consideraţii privind politica fondului de rulment,
Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională intitulată „Economia românească: prezent şi
perspective”, organizată la Suceava de către Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică a Universităţii Ştefan cel Mare, în colaborare cu Institutul de Cercetări Economice din
cadrul filialei Iaşi a Academiei Române, 26-27 octombrie 2001.
Vi9. Ilie Vasile, Influenţa lichidităţii stocurilor şi creanţelor, precum şi a exigibilităţii
datoriilor pe termen scurt, asupra solvabilităţii întreprinderilor, comunicare prezentată la
simpozionul ştiinţific intitulat “Procese financiar-monetare ale tranziţiei: Probleme şi dileme”,
organizat de Institutul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” în perioada 9-11
decembrie 1997, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate a institutului, publicată în
volumul Procese financiar-monetare ale tranziţiei - probleme şi dileme, realizat de Academia
Romănă şi Institutul de cercetări financiare şi monetare Victor Slăvescu, Editura ALPHA
Buzău, pag. 525-535, 1998, ISBN 973-9875-8-3-1.
Vi10. Ilie Vasile, Influenţa structurii la termen a activelor circulante şi a datoriilor pe
termen scurt asupra solvabilităţii întreprinderii - comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică
a cadrelor didactice din ASE intitulată “Ştiinţele economice şi societatea informaţională”,
desfăşurată în perioada 16-17 mai 1997.
Vi11. Ilie Vasile, Diferenţierea instituţiilor şi a pieţelor financiare pe măsura evoluţiei
sistemului financiar şi influenţa acestora asupra gestiunii financiare a întreprinderii,
comunicare ştiinţifică prezentată la simpozionul “Piaţa de capital în Romănia”, organizat de
ASE în perioada 2-3 aprilie 1997.
Vi12. Ilie Vasile, Influenţa structurii de finanţare asupra costului capitalurilor întreprinderii,
lucrare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice intitulată “Probleme teoretice ale
economiei romăneşti în perioada de tranziţie”, organizată de Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii Valachia din Tărgovişte în perioada 19-20 octombrie 1995.

Vi13. Ilie Vasile, Costul finanţării întreprinderilor în corelaţie cu structura financiară a
acestora, comunicare ştiinţifică prezentată la simpozionul-dezbatere intitulat “Procese şi
politici macroeconomice ale tranziţiei”, desfăşurat în ASE în perioada 16-17 noiembrie 1994.
Vi14. Ilie Vasile, Sursele de formare şi costul capitalului întreprinderilor în condiţiile
actuale din Romănia, comunicare ştiinţifică prezentată la simpozionul ştiinţific jubiliar
intitulat “Economia de tranziţie şi dezvoltarea economică”, organizat cu ocazia aniversării a
80 de ani de la înfiinţarea ASE Bucureşti, în perioada 28-30 octombrie 1993.
Vi15. Ilie Vasile, Încadrarea întreprinderilor în piaţa capitalurilor interne şi internaţionale,
referat de doctorat prezentat în caredra de Finanţe ASE la 14 iulie 1993.
Vi16. Ilie Vasile, Riscuri şi costuri în formarea şi utilizarea fondurilor de producţie şi
dezvoltare ale întreprinderilor, referat de doctorat prezentat în catedra de Finanţe ASE, la 28
aprilie 1993.
Vi17. Ilie Vasile, Normele şi normativele economico-financiare folosite în activitatea
întreprinderilor şi centralelor industriale. Acţiuni şi măsuri de întărire a rolului acestora în
procesul organizării şi conducerii, lucrare de cercetare realizată pentru Institutul de Finanţe,
circulaţie monetară şi preţuri, în anul 1989.
Vi18. Ilie Vasile, Consideraţii cu privire la repartizarea pe destinaţii a amortizării
mijloacelor fixe, lucrare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Finanţe
Contabilitate, desfăşurată în perioada 7-8 decembrie 1989.
Vi19. Ilie Vasile, Metode de planificare a circulaţiei băneşti şi a numerarului în circulaţie,
lucrare prezentată cu ocazia simpozionului organizat de CEC în perioada 26-27 octombrie
1989.
Vi20. Ilie Vasile, Raportul optim între finanţare bugetară, autofinanţare şi creditare în
condiţiile autogestiunii economico-financiare, lucrare prezentată la concursul de admitere la
doctorat în ianuarie 1989.
Vi21. Ilie Vasile, Consideraţii privind îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă economicofinanciară, comunicare prezentată la seminarul ştiinţific al Facultăţii de Finanţe-Contabilitate,
desfăşurat în perioada 30-31 mai 1987.
Vi22. Ilie Vasile, Contribuţii la definirea conceptului şi conţinutului echilibrului financiar şi
bănesc al întreprinderii, comunicare prezentată la Simpozionul ştiinţific al “Institutului de
Finanţe, circulaţie monetară şi preţuri”, organizat cu ocazia aniversării a 10 ani de la
înfiinţare, în perioada 27-28 noiembrie 1986.
Vi23. Ilie Vasile, Preocupări actuale privind întărirea autogestiunii şi autofinanţării
unităţilor economice, comunicare prezentată cu ocazia “Zilelor academice şi sociologice” în
perioada 24-25 aprilie 1986.
Vi24. Ilie Vasile, Planificarea şi destinaţiile amortizării mijloacelor fixe, comunicare
ştiinţifică prezentată în anul 1984, în cadrul activităţilor model organizate de laboratorul
catedrei de Finanţe.
Vi25. Ilie Vasile, Participarea activităţii financiare la conducerea unităţilor economice,
comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică intitulată “Dezvoltarea funcţionalităţii şi
eficienţei aplicării mecanismului economico-financiar”, organizată de Facultatea de FinanţeContabilitate în perioada 26-28 mai 1983.
Vi26. Ilie Vasile, Bugetul de venituri şi cheltuieli - instrument de bază al autogestiunii
economico-financiare, lucrare prezentată la absolvirea Universităţii politice şi de conducere
Bucureşti în anul 1983.
Vi27. Ilie Vasile, Rolul activităţii financiare în procesul conducerii unităţilor economice,
lucrare de diplomă susţinută la absolvirea Facultăţii de Drept Bucureşti în anul 1983.

Vi28. Ilie Vasile, Consideraţii cu privire la restituirea fondurilor pentru investiţii primite de
la societate, comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică intitulată “Creşterea rolului
părghiilor financiar-contabile în sporirea eficienţei activităţii economico-sociale”, organizată
de Facultatea de Finanţe-Contabilitate în perioada 27-28 mai 1982.
Vi29. Ilie Vasile, Echilibrul financiar - cerinţă a autogestiunii, comunicare prezentată la
sesiunea ştiinţifică intitulată “Prezent şi viitor privind contribuţia ştiinţei financiar-contabile
la aplicarea noului mecanism economico-financiar”, organizată de Facultatea de FinanţeContabilitate în perioada 15-16 mai 1981.
Vi30. Ilie Vasile, Noul mecanism economico-financiar şi aplicarea acestuia în I.I.R.U.C,
serie de 6 lucrări prezentate în octombrie 1979 la filiala din Braşov a Întreprinderii pentru
Întreţinerea şi repararea Utilajelor de Calcul (I.I.R.U.C.), pentru lucrătorii din domeniul
economico-financiar ai filialelor din ţară ale întreprinderii.
Vi31. Ilie Vasile, Posibilităţi de reducere a cheltuielilor de producţie şi de sporire a valorii
producţiei nete în activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor de calcul, serie de 10
referate prezentate căte unul în fiecare lună în perioada octombrie 1978 - iulie 1979 la
Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul (I.I.R.U.C.) Bucureşti.
Vi32. Ilie Vasile, Analiza rentabilităţii şi rezerve de creştere a acesteia (pe exemplul
Întreprinderii Antrefrig Bucureşti), lucrare de diplomă susţinută la absolvirea Facultăţii de
Finanţe-Contabilitate în anul 1976.
Vi33. Ilie Vasile, Prelucrarea automată a datelor privind gestiunea produselor
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F2. Ilie Vasile, Perfecţionarea sistemului de evidenţă a costurilor, a sistemului de preţuri şi a
regimului de formare şi repartizare a rezultatelor financiare în vederea creşterii rolului BVC
la nivelul fabricilor şi secţiilor, lucrare realizată pe bază de contract cu valoare pentru
Întreprinderea 23 August Bucureşti, în anul 1987.

F3. Ilie Vasile, Măsuri pentru reducerea imobilizărilor de mijloace circulante, lucrare
realizată pentru Întreprinderea de Ventilatoare Bucureşti în anul 1986.
F4. Ilie Vasile, Reducerea costurilor de producţie la Întreprinderea 23 August Bucureşti,
temă din planul de cercetare al catedrei de Finanţe pe anul 1985.
F5. Ilie Vasile, Defalcarea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli pe fabrici, secţii şi
ateliere, lucrare realizată în cadrul planului de cercetare al catedrei de Finanţe pe anul 1984,
pentru Întreprinderea 23 August Bucureşti.
F6. Ilie Vasile, Planificarea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli, lucrare realizată
în anul 1983 pentru Întreprinderea Republica din Bucureşti.
F7. Ilie Vasile, Defalcarea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli pe fabrici, secţii şi
ateliere, lucrare realizată în cadrul planului de cercetare al catedrei de Finanţe pe anul 1983,
pentru Întreprinderea 23 August Bucureşti.
F8. Ilie Vasile, Cursul comercial unic în relaţiile economice externe ale Romăniei, lucrare de
cercetare realizată pentru Institutul de finanţe, circulaţie monetară şi preţuri în anul 1982.
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Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată/expusă, corespunzător structurii “ I, II, III, IV, V, VI, VII ”, unde: I este
indicativul( T1, T2 etc.; Ca1, Ca2 etc.; …), care se scrie “bold” la lucrările realizate după acordarea ultimului titlu didactic/grad
profesional(Ca1, I1 etc., după caz); II – autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere “bold” a candidatului; III – titlul, scris “italic”; IV –
editura sau revista sau manifestarea şi/sau alte elemente de localizare, după caz; V – intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pp ……, numărul total de pagini, respectiv, … pg., sau alte date similare, după caz; VI – anul sau perioada de realizare, după caz.; VII – ISSN
(pentru reviste) sau ISBN (pentru cărţi, manuale, tratate, volumele unor manifestări ştiinţifice, etc).
În cadrul fiecărui grup de lucrări (Ca1, Ca2 etc.; I1, I2 etc. ; …), lucrările sunt în ordine invers cronologică.
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