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Poziția vizata Membru in Plenul CES
Experiența profesională 2013 - prezent
Conferențiar universitar / Formator
Departamentul de Contabilitate-Audit
Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
▪ Activitate de predare cursuri şi seminarii pentru forma de învățământ la zi si in cadrul programelor
de master, in romana si engleza, în următoarele domenii: Contabilitate fiscala avansată (Advanced
Business Taxation), Contabilitate si gestiune fiscala (Accounting and Taxation), Bazele
contabilităţii (Introduction to Accounting), Contabilitate financiară (Financial Accounting),
Contabilitate de gestiune (Managerial Accounting);
▪ Coordonare lucrări de licenţă si disertatie;
▪ Monitorizarea activităţii de practică pentru studenți;
▪ Evaluarea portofoliilor de practică;
▪ Cercetare în domeniile Fiscalitate si Contabilitate.
12/2019 – prezent
Membru în Consiliul Facultății de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice București
10/2019 - prezent
Membru în VAT Expert Group în cadrul DG TAXUD
Comisia Europeana (CE)
▪
▪

Asistenta tehnica acordata Comisiei Europene cu privire la pregătirea actelor legislative și a
altor inițiative politice în domeniul TVA;
Oferirea de informații cu privire la punerea în aplicare practică a actelor legislative și a altor
inițiative politice ale UE în domeniul TVA.

09/2019 – prezent
Membru in Panelul International de Educație Contabila IFAC
International Federation of Accountants (IFAC)
▪ Oferirea de suport în cadrul procesului de dezvoltare a strategiei IFAC in ceea ce priveste
educația contabilă;
▪ Consultanță în ceea ce privește rezultatele prin identificarea proiectelor de revizuire sau elaborare
de standarde de educație contabile (IES);
▪ Promovarea adoptării și implementării de standarde de educație contabilă (IES);
▪ Promovarea dezbaterii internaționale pe probleme emergente relevante pentru educația contabilă.
04/2019 – prezent
Membru in Plenul CES
Consiliul Economic si Social al României
▪ Avizarea proiectelor de acte normative din domeniile de specialitate inițiate de Guvern, precum și
propunerile legislative ale deputaților si senatorilor;
▪ Dezbaterea şi adoptarea propunerilor de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;

01/2019
Coordonator al Institutului National de Pregătire Inițială și Profesională Continuă
Corpul Experților Contabili si al Contabililor Autorizați din România
▪ Pregătirea profesională a membrilor CECCAR în domenii specifice profesiei conform normelor
naționale și standardelor internaționale (IFAC).;
▪ Consultanță de specialitate membrilor CECCAR;
▪ Elaborarea de puncte de vedere cu privire la aplicare legislației contabile și fiscale.
▪ Organizarea formarii inițiale a stagiarilor CECCAR conform normelor naționale si standardelor
internaționale (IFAC).
2007 - 2013
Lector universitar / Formator
Departamentul de Contabilitate-Audit
Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
▪

▪
▪
▪
▪

Activitate de predare cursuri şi seminarii pentru forma de invatamant la zi si in cadrul programelor
de master, in romana si engleza, in urmatoarele domenii: Contabilitate si gestiune fiscala
(Accounting and Taxation), Contabilitate fiscala avansata (Advanced Business Taxation), Bazele
contabilităţii (Introduction to Accounting), Contabilitate financiară (Financial Accounting),
Contabilitate de gestiune (Managerial Accounting);
Coordonare lucrări de licenţă si disertatie;
Monitorizarea activităţii de practică pentru studenţi.
Evaluarea portofoliilor de practică;
Cercetare in domeniile Fiscalitate si Contabilitate

2004 - 2007
Asistent universitar / Formator
Departamentul de Contabilitate-Audit
Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
▪ Pregătire si conducere seminarii pentru forma de invatamant la zi, in romana si engleza, in
urmatoarele domenii: Contabilitate si gestiune fiscala (Accounting and Taxation), Audit financiar,
Audit fiscal, Bazele contabilităţii (Basis of Accounting), Contabilitate financiară, Contabilitate de
gestiune (Managerial Accounting), Contabilitatea in comertul exterior (Foreign Trade Accounting)
▪ Pregătire si conducere seminarii in cadrul programelor de master: Metode şi politici contabile de
întreprindere, Standarde internaţionale de raportare financiară, Teorie contabilă şi raportare
financiară
▪ Cercetare in domeniile Fiscalitate si Contabilitate.
2005 – prezent
Economist - Partener in societate de contabilitate
▪ Acordarea asistență de specialitate in domeniul contabil si fiscal;
▪ Organizarea, conducerea, ținerea, verificarea și supravegherea contabilității entităților economice;
▪ Executarea de lucrări cu caracter fiscal.
2001 - 2004
Preparator universitar
Departamentul de Contabilitate-Audit
Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
▪ Pregătire si conducere seminarii pentru forma de învățământ la zi, in romana si engleza, in
următoarele domenii: Contabilitate financiară, Contabilitatea societăților comerciale, Bazele
contabilității, Contabilitatea în comerțul exterior, Contabilitate financiara (Financial Accounting)
▪ Cercetare in domeniile Fiscalitate si Contabilitate
2004 – prezent
Lector formator
Susținerea de cursuri de dezvoltare profesională continuă și inițială in cadrul unor organisme
profesionale (CECCAR, ASPASS) si societăți de training, coaching si formare profesionala

Educaţie şi formare

Octombrie 2012 - Iunie 2013
Diploma de absolvire a programului de master Drept fiscal
Aspecte de drept legate de fiscalitate din perspectiva națională si europeana; dreptul substanțial si

dreptul procedural aplicabil; impozitarea directa si indirecta a persoanelor fizice si juridice; analiza
contabilității întreprinderii din punct de vedere juridic.
Facultatea de Drept - Universitatea din București
Octombrie 2010 - Iunie 2012

Diploma de absolvire a programului de master interdisciplinar Research and Teacher Education
for Business & Economics (EDU-RES)
Competente metodologice de predare şi cercetare, comunicare în limba engleză în context profesional
/ academic internaţional, design de proiecte educaţionale şi de cercetare, redactare a articolelor
ştiinţifice pentru publicare în reviste internaţionale de specialitate
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Noiembrie 2010
Diploma de absolvire a cursurilor de formare continuă în specializarea Managementul Educaţiei
la Distanţă
Managementul didactic al programelor ID, Proiectarea şi elaborarea manualelor specifice ID,
Evaluarea calităţii programelor ID, Tehnologii didactice şi de comunicare în sistemul ID
Departamentul de Învăţământ la Distanţă
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Octombrie 2001 – Februarie 2008
Doctor in contabilitate cu teza „Politici si tratamente contabile privind rezultatul intreprinderii”
Competente de cercetare in domeniul contabilitatii si fiscalitatii, analiza, interpretarea si compararea
informatiilor de specialitate, analiza critică, redactare de text şi formulare coerentă a ideilor.
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice din București
2003
Diploma de absolvire a cursurilor de formarea pedagogică
Pedagogie, psihologia educatiei, managementul activitatii didactice, proiectarea si managementul
programelor educałionale
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Octombrie 2001 – Iunie 2002
Diploma de studii aprofundate in specializarea „Audit si management contabil”
Contabilitate, standarde internationale de contabilitate, audit, evaluare
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Octombrie 1997 – Septembrie 2001
Diploma de licenta in economie, specializarea „Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderii”
Contabilitate, fiscalitate, informatica
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Februarie 2002 – Martie 2002
Bursa de documentare

Universite des Sciences Sociales de Toulouse, Centre d-Etudes et de Recherche d’Informatique en
Science Sociales, Franta
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Româna

Capacitate de comunicare:
▪ Participarea ca membru si raportor în grupe/paneluri în cadrul unor organisme naționale (CES) și
internaționale (IFAC, CE);
▪ Participarea in grupe de lucru organizate de Ministerul de Finanțe;
▪ Predarea de cursuri în domeniile contabil si fiscal in domeniul universitar si pentru profesioniștii
contabili.
▪ Publicaţii, articole şi de participări la conferinţe naţionale şi internaţionale în domeniul contabil si
fiscal;
▪ Participări in proiecte de cercetare;
▪ Autoare/co-autoare de carti si materiale de predare;
▪ Coordonator științific al revistei Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, editata de Corpul
Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR)
▪ Membru in colectivul de redactie al revistelor Expert Contabil, Tax Management, Munca si Asigurări
si Agribani publicate in editura Rezon Media.
Membru al asociaţiilor profesionale:
▪ CECCAR (Corpul Expertilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România)
▪ CCF (Camera Consultantilor Fiscali din România)
▪ CSCIG (Centrul de Cercetare în Contabilitate şi Informatică de Gestiune)

