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Telefon mobil: 0762.687.643 
 

  

 

Data nașterii 17 septembrie 1987 

 

Decembrie 2015 

 

 

martie- mai 2015 

Septembrie 2014 

– februarie 2015 

 

Doctor în științe economice, domeniul „Contabilitate”, Școala Doctorală de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Titlul tezei de doctorat: Validarea raportărilor 

financiare prin auditul extern 

Stagiu de cercetare științifică la Universitatea Mendel, Faculty of Business and Economics, Brno, Cehia  

Mobilitate Erasmus Mundus – Universitate de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova 

2009-2011 Master de specializare în domeniul „Contabilitate, expertiză și audit”, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

2006-2009 Studii de licență în domeniul „Finanțe - Bănci”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

 

Decembrie 2016 

Decembrie 2015 

Martie 2012- 

noiembrie 2015 

Ianuarie 2015 

 

Ianuarie 2015 

Noiembrie   2013 

–decembrie 2014 

 

Noiembrie 2014 

Altele: 

 

Expert contabil – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

Auditor financiar - Camera Auditorilor Financiari din România; 

Stagiar auditor financiar  - Camera Auditorilor Financiari din România; 

 

Evaluator titular, specializarea ʻEvaluarea proprietăților imobiliareʼ (EPI) – Asociatia Nationala a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania 

Practician în insolvență definitiv – Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 

Stagiar evaluator, specializarea ʻEvaluarea proprietăților imobiliareʼ (EPI) – Asociatia Nationala a 

Evaluatorilor Autorizati din Romania 

Membru al European Accounting Association pentru anul 2015 

Cursurile anuale de pragătire profesională adresate practicienilor în insolvență - Uniunea Națională a 

Practicienilor în Insolvență din România, 2012 - 2017 

Cursurile anuale de pregătire profesionale organizate de Camera Camera Auditorilor Financiari din 

România, 2012 – 2017; 

 Modul de formare cu tema „Redactarea textelor științifice, Comunicare academică către audiențe 

specializate și nespecializate”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

 

 

Nivelul I de pregătire psihopedagogică, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

 

01.01.2015 - 

prezent 

 

 

 

 

Februarie 2008 –    

dec. 2014 

Februarie 2017-

prezent 

 

 

 

 

Noiembrie 2012 

– mai 2013 

 

 

2013-2015 

Cabinet Insolventa, audit financiar si evaluare Tanasa Florentin-Emil 

Activități principale:  

- servicii specifice legii 85/2014 (privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) 

- servicii de audit financiar  

- servicii de evaluare a proprietăților imobiliare 

- consultanță în domeniul economic 

Tehnician în activitati economice, auditor financiar, S.C. AC TINA CONSULTING S.R.L., Iași, Galați, 

România 

Activități principale – tehnician în activități economice: Efectuarea și depunerea declarațiilor fiscale, 

întocmirea documentelor financiar-contabile lunare și anuale, operațiuni de contabilitate generală, 

participare la întocmirea de rapoarte de evaluare. 

Activități principale – auditor financiar: participarea la etapele unei misiuni de audit și intocmirea 

dosarelor pemanente si de lucru, participarea la misiuni de audit intern, consultanță în domeniul 

contabilității, analize ale principalilor indicatori economico-financiari.  

Colaborator, Practician in insolventa, ACORD S.P.R.L., Iași, România 

Atribuții: consultanță economică pentru societățile în insolvență; consultanță la întocmirea situațiilor 

financiare, analize ale principalilor indicatori economico-financiari, participarea la realizarea de rapoarte 

de evaluare,  

Stagiar in activitatea de audit financiar, Expert-Audit SA, Iași, România 

 

Studii 

Formare profesională 

Experiență 



 

 

 

 � Utilizator al programului de gestiune financiar-contabilă SAGA C; 

� Abilități în utilizare a conceptelor specifice mediului economic;  

� O înțelegere bună a tehnicilor de audit atât pentru activități de audit extern cât și intern; 

� Analiza seriilor de timp în SPSS: staționaritate, analiză de regresie, modele de vectori autoregresivi 

(VAR); 

� Redactarea de texte (utilizator avansat al pachetului Microsoft Office – Word, Excel și Powerpoint); 

� Spirit de inițiativă, capacitate de sinteză și analiză; 

� Persoană comunicativă, dinamică, orientată mereu către noi provocări și de a găsi cele mai bune 

soluție la proiectele în care sunt implicat. 

� Capacitate de muncă în condiții de respectare a termenelor limită; 

� Autor sau coautor a peste 10 articole de specialitate în domeniul contabilitate, publicate în țară și 

străinătate; 

  Distincții/premii 

Limbi străine 

Hobby-uri 

� Premiul de excelență “Constantin Ionete” al Revistei “Audit financiar”, CAFR, pentru anul 2015  

� Engleză (citit, vorbit, scris): B1-B1-B1 

� Șah, tenis de câmp 

 

 

Competențe 

Profesionale 


