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Experienţa profesională • 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Moldovulcan S.A. Galati 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Tancrad Srl Galati 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Tancrad Construct SRL Galati 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Cricons SRL Galati 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. Arad. Societate de 
investitii financiare care intocmeste situatii financiare in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Regia Autonoma Judetean de Drumuri si Poduri 
Constanta 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Edilitar Salub Term SRL Macin 

• 01.10.2017-31.05.2018 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2017 pentru Braiconf S.A. Braila 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru Moldovulcan S.A. Galati 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru Tancrad Srl Galati 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. Arad. Societate de 
investitii financiare care intocmeste situatii financiare in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara. 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri 
Constanta 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru Edilitar Salub Term SRL Macin 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru Actinvest SA Brasov. Consultanta intocmire situatii 
financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. 

• 01.10.2016-31.05.2017 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2016 pentru Braiconf S.A. Braila 

• 01.07.2016-30.05.2018 – Lider de echipa pentru relizarea expertizei cu obiectul „Identificarea 
creantelor prescrise pentru care nu s-au efectuat demersurile necesare de recuperare si 
stabilirea persoanelor vinovate din cadrul SC APA CANAL S.A. Galati” 

• 01.10.2015-31.05.2016 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2015 pentru Moldovulcan S.A. Galati 

• 01.10.2015-31.05.2016 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2015 pentru Edilitar Salub Term SRL Macin 

• 01.10.2015-31.05.2016 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2015 pentru Actinvest SA Brasov. . Consultanta intocmire situatii 
financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 

• 01.10.2015-31.05.2016 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2015 pentru Braiconf S.A. Braila 

• 01.10.2014-31.05.2015 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2014 pentru Moldovulcan S.A. Galati 

• 01.10.2014-31.05.2015 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2014 pentru Edilitar Salub Term SRL Macin 

• 01.10.2014-31.05.2015 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2014 pentru Actinvest SA Brasov. . Consultanta intocmire situatii 
financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 

• 01.10.2014-31.05.2015 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2014 pentru Braiconf S.A. Braila 
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• 01.09.2014-31.12.2017 - Lider si responsabil de misiune in auditul de sistem si auditul 
operatiilor pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013. In 
perioada 2014-2017 am condus o echipa complexa de auditori din 7 tari (Romania, 
Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Ucraina, Georgia si Armenia) care a efectuat 
auditul de sistem si auditul operatiilor pentru POC Bazinul Marii Negre 2007-2013 
derulat de beneficiarii din aceste tari. In urma auditului s-au identificat erori si fraude in 
implementare care au fost raportate Comisiei Europene. 

• 01.10.2013-31.05.2014 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2013 pentru Moldovulcan SA Galati 

• 01.10.2013-31.05.2014 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2013 pentru Edilitar Salub Term S.R.L. Macin  

• 01.10.2013-31.05.2014 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2013 pentru Actinvest SA Brasov. . Consultanta intocmire situatii 
financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 

• 01.10.2013-31.05.2014 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2013 pentru Braiconf S.A. Braila 

• 01.10.2012-31.05.2013 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2012 pentru Drumuri si Poduri S.A. Galati 

• 01.10.2012-31.05.2013 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2012 pentru ACTINVEST SA Brasov. . Consultanta intocmire 
situatii financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 

• 01.10.2012-31.05.2013 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2012 pentru Braiconf S.A. Braila 

• 01.10.2011-31.12.2017 – Coordonatorul echipei de audit intern pentru auditul intern efectuat 
la bursa de valori Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.  

• 01.10.2011-31.12.2017- Coordonatorul echipei de audit intern pentru auditul intern efectuat la 
casa de compensatie bursiera Casa Romana de Compensatie S.A. Sibiu; 

• 01.10.2011-31.12.2017- Coordonatorul echipei de audit intern pentru auditul intern efectuat la 
depozitarul bursier Depozitarul Sibex S.A. Sibiu 

• 01.10.2011-31.12.2013- Coordonatorul echipei de audit intern pentru auditul intern efectuat la 
COMCM S.A. Constanta. Am acordat inclusiv consultanta pentru intocmirea primelor situatii 
financiare conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara 

• 01.01.2016-prezent – Coordonatorul echipei de audit intern pentru auditul intern efectuat la 
Martens S.A. Galati 

• 01.10.2011-31.05.2012 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2011 pentru Drumuri si Poduri S.A. Galati; 

• 01.10.2011-31.05.2012 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2011 pentru Actinvest SA Brasov.  Consultanta intocmire situatii 
financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 

• 01.10.2011-31.05.2012 – Lider de echipa si responsabil de misiune pentru auditul situatiilor 
financiare aferente anului 2011 pentru Braiconf S.A. Braila; 

• 01.10.2011-31.12.2017 – Lider de echipa si respnsabil de misiune pentru auditul proiectelor 
cu finantare nerambursabila derulate de : Fundatia Orizont Craiova, Sitco Srl Craiova, 
Sindicatul National de Mediu Ecologistul Bucuresti, Mondo Consult S.A. Buzau (3 proiecte), 
Primaria Sectorului 2 Bucuresti, Universitatea Danubius Galati (3 proiecte), Universitatea 
Dunarea de Jos Galati, Academia de Stiinte Medicale (proiect pentr cumpararea a 25 de 
angiografe in valoare de 25.000.000 euro), Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati, 
Navrom S.A. Galati, Navrom Shipyard S.A. Galati, Agentia pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale (auditarea cheltuielilor efectuate la nivelul programului PNDR), Casa Corpului Didactic 
Focsani.  

• 01.10.2011 – Prezent Administrator şi auditor financiar  LEXEXPERT AUDIT SRL 
• 01.06.2009 –31.05.2010  BRAICONF S.A. Brãila,Director Economic  
• 01.01.2009 –31.05.2009,  I.D. SARRIERI DESIGN SRL Bucureşti, Director Economic. 
• 01.07.1999 – 31.12.2008, COZAMIN SRL Galați/Cozamin Impex Srl Galati,Cozamin 

Company, Director Economic 
• 1996- iunie1999, Salt SRL., Galați, Director Economic, 
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Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea si diploma obtinuta 

 
Numele si tipul institutiei de invatamant 

2018-prezent 
Doctorand cu teza „Auditul si contabilitatea proiectelor cu finantare nerambursabila cu 
componenta transnationala” 
Universitatea Valahia Targoviste 

Perioada 2017-prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand cu teza „Instrumente financiare nerambursabile – frauda si erori in 

implementare” 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Scoala de Studii Avansate a Academiei Romane (SCOSAAR) 

Perioada 2015 - 2017 
Calificarea / diploma obţinută Master Audit şi Control Public şi Privat 

 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Audit financiar.Audit public şi control intern.Cercetare şi disertație în audit şi control.Managementul 
si audtul proiectelor europene.Contabilitate si control de gestiune 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Danubius Galați 

  

Perioada 12.11. – 21.11.2014 
Calificarea / diploma obţinută Formator. Certificat: Seria I Nr.00285261, Cod COR 241205, certificat eliberat sub nr. 3040/ 

28.01.2015, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.  
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
1. Pregătirea formării; 2. Realizarea activităților; 3. Evaluarea participanților la formare;                          
4. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, 5. Marketingul formării; 6. Proiectarea 
programelor de formare; 7. Organizarea programelor și a stagiilor de formare; 8. Evaluarea, 
revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. 
Durata cursului: 60h (pregătire teoretică: 40h și pregătire practică: 20h) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Autoritățile naționale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat certificatul: Fundația Școala 
Română de Afaceri Filiala Galați  

  

  

  

Perioada 21.06. - 23.06.2010 
Calificarea / diploma obţinută Auditor financiar al entităților din piața de capital  / Certificat de absolvire 27.09.2010 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Auditul financiar al entităților de piața de capital 
1. Cadrul juridic al pieței de capital: caracteristici, evoluții; 2. Piața de capital - entități 
reglementate, tipuri de tranzacții; 3. Reglementările activității de audit în cazul emitenților și al 
intermediarilor pieței de capital. Importanța raportului de audit pentru creșterea transparenței și 
informarea investitorilor; 4. IFRS1 - Adoptarea pentru prima dată a IFRS; 5. IAS32 - Instrumente 
financiare: prezentare; 6. IAS 39 - Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare; 7. IFRS9 - 
Instrumente financiare; 8. IFRS13 - Măsurarea valorii juste; 9. IFRS7 - Informații de furnizat; 10. 
Auditul valorii juste și al estimărilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul de pregãtire financiara „MILLENIUM” 
Curs organizat de: Centrul de pregãtire financiara „Millenium” și Comisia Națională a Valorilor 
Mobiliare (CNVM), în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004. Satu Mare, Durata cursului: 
20 h 

  

                                                       Perioada 2002 - 2013 
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Calificarea / diploma obţinută 

 

 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

§ Expert contabil, Membru C.E.C.C.A.R. 
§ Expert în insolvenţă, Membru U.N.P.I.R. 
§ Auditor financiar, Membru C.A.F.R. 
§   Expert contabil, Membru ACAP Republica Moldova. 

C.E.C.C.A.R. (Expertiză contabilă judiciară; Răspunderile expertului contabil judiciar; deontologia 
expertul contabil – norme de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele 
contabile) 
U.N.P.I.R. (Practician în insolvenţă: lichidator / administrator judiciar) 
C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România – Auditor acreditat de C.N.V.M.) 
A.C.A.P. (Asociatia Contabililor si Auditorilor Profesionisti din Republica Moldova_ 
 
C.E.C.A.R. Bucureşti, U.N.P.I.R. Bucureşti, C.A.F.R. Bucureşti, A.C.A.P. Republica Moldova 

  

  
Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Licențiat în Drept 
Cursuri specifice domeniului juridic 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Danubius, Facultatea de Drept 

  

Perioada 2000- 2001 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Studii Postuniversitare de specializare în specializarea:  „Managementul Contabil şi 
Fiscalitatea Intreprinderii” 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Management contabil.Fiscalitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

A.S.E. Bucureşti 

                                                       Perioada 1992-1997 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Licențiat in Economie, specializare:  “Management in industrie” 

Management, Economie,Contabilitate,Informatica 
 
Facultatea de Ştiințe Economice-Universitatea Dunãrea de Jos Galați 

  

Perioada 1988-1992 
                        Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  Electromecanic 
  TCM, Maşini unelte, Rezistenţa materialelor 
 

Liceul “Industrial Nr. 8” Galați 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la  conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

franceza  B1 bine B1 bine B1 satisfăcător B1 satisfăcător B1 satisfăcător 
engleza  B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru in echipă, comunicare, experiență multiculturală 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de organizare sporitã 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizator,programator, experiența dobândită în timpul facultății 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

  

Informaţii suplimentare  

 • membru în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; 
• membru în Camera Auditorilor Financiari din România; 
• membru în Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România; 
• membru in Asociatia Contabililor si Auditorilor Profesionisti din Republica Moldova. 

 
 

 
Drd.Jur.ec. Aurelian Constantin 

 
 
 
 
 

 


