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INFORMAŢII PERSONALE TANASĂ FLORENTIN-EMIL 
 

  20, Frunzei,  Galati, Romania 

 +40  762.687.643       

 florentinemil.tanasa@univ-danubius.ro 

 

 

Sexul M | Data naşterii 17.09.1987 | Naţionalitatea Romana  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Octombrie 2018 –  iunie 2019 

 

 

2016-2019 

 

 

 

Iunie 2019 – prezent  

01.01.2015 – prezent 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2008 – dec. 2014 

februarie 2017 – prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2015 

 

Noiembrie 2012  -Mai 2013 

 

 

Universitatea Danubius, Galați  http://www.univ-danubius.ro/ 
Cadru didactic asociat, asistent dr. - Seminarii IFR (Contabilitate financiară)  
Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ Superior 
Activităţi ID- IFR 

Universitatea Danubius, Galați  http://www.univ-danubius.ro/ 
Tutore (Contabilitate financiară) 
 
Auditor intern MAIRON GALAȚI S.A. 
Titular Cabinet Insolventa, audit financiar si evaluare și expertiză contabilă 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 

 
Technician in activități economice, Economist, Auditor financiar 
AC TINA CONSULTING S.R.L. Galați 
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.  
Tipul sau sectorul de activitate: Financiar- contabil, profesii liberale 
 
Stagiar in activitatea de audit financiar, Expert-Audit SA, Iași, România 
 
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,  

 

Decembrie 2015 

 

 

 

2009 -2011 

 

 

2006 -2009 

Doctor în domeniul Contabilitate 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea          
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Titlul tezei de doctorat: Validarea raportărilor financiare prin auditul extern 
 
Master de specializare în domeniul „Contabilitate, expertiză și audit”, Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
 
Studii de licență în domeniul „Finanțe - Bănci”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

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

 
01.09.2019 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B1 B1 B1 A2 B1 

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

Competenţe de comunicare  
 
 

Alte compete 

Comunicare și relaționare: atenție distributivă, ascultare activă, selectarea căilor și mijloacelor 
adecvate de acțiune, adaptarea comportamentului în raport cu interlocutorii, etc 
 

� 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. 
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01.09.2019 
 

Publicaţii 

 

Conferinţe 

 

Stagii externe 

 

 

 

 

Membru 

organisme 

profesionale 

 

 

 

 

12 articole publicate in jurnale BDI,, din care 3 ISI Conference Proceedings. 
 
10 conferinte internationale – participari 
 
Martie – Mai 2015 - Stagiu de cercetare științifică la Universitatea Mendel, Faculty of Business and Economics, Brno, Cehia  
 
Septembrie 2014  - februarie 2015 - Mobilitate Erasmus Mundus – Universitate de Stat din Moldova, Chișinău, Republica 
Moldova 
 
Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România 
Camera Auditorilor Financiari din România 
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România 
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România 


