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LOCUL DE MUNCĂ
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Curtea de Conturi a României - vicepreşedinte
Experienţa de muncă este structurată pe două linii de activităţi profesionale: (1) experienţă
academică: în domeniul educaţional (profesor universitar) şi (2) experienţă profesională în:
administraţie publică (posturi de cel mai înalt rang).

EXPERIENŢĂ ACADEMICĂ
2007 - 2016

Profesor universitar, doctor în economie
Facultatea de Ştiinţe Economice (Facultatea de Finanțe și Bănci până în 2015), Universitatea
“Spiru Haret”
Strada Fabricii, Nr. 46 G, Sector 6, Bucureşti, ROMANIA: www.spiruharet.ro


Confirmată în gradul didactic de profesor universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi
Cercetării nr. 2531/31.10.2007
1.

Cursuri predate




2.

Cursuri şi seminarii susţinute în cadrul Programelor de studii de Master




3.

Finanţe publice, Facultatea Ştiinţe economice, domeniul de studii Contabilitate
Finanţe publice, Facultatea Ştiinţe economice, domeniul de studii Management
Finanţe, Facultatea Ştiinţe economice, domeniul de studii Marketing

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, Facultatea Drept şi Administraţie Publică,
Programul „Fiscalitatea în context comunitar”, Disciplina „Impozite indirecte /Legislația
Impozitelor Indirecte” (2009-2010)
Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul
„Gestiune şi consultanţă fiscală”, Disciplina „Control fiscal” (2011-2012)
Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul
„Fiscalitate şi politici financiare”, Disciplina „Fiscalitate indirectă” (2011-2012)

Membru în comisii de concurs sau de susţinere publică a tezelor de doctorat
o

Membru în 5 comisii de susținere publică a tezelor de doctorat
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Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar în
cadrul USH București, Facultatea de Finanțe și Bănci.
Valorificarea activităţii profesionale în procesul de învăţământ

o
4.

Experienţa şi cunoştinţele avansate dobândite în activitatea profesională desfăşurată, care a
presupus coordonarea unor domenii de importanţă majoră pentru economia românească, au
condus la formarea unei viziuni moderne, complexe asupra sistemului financiar din România,
aceasta reflectându-se în abordarea problematicii cursurilor şi a prezentărilor practice bazate pe
o bogată cazuistică decurgând din practica domeniului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar (învăţământ superior)
2005 – 2007

Conferenţiar universitar, doctor în economie

1998 - 2005

Lector universitar
Facultatea de Finanțe și Bănci, Universitatea "Spiru Haret"
Strada Fabricii, Nr. 46 G, Sector 6, Bucuresti, ROMANIA, www.spiruharet.ro


Confirmată în gradul didactic de conferenţiar universitar prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi
Cercetării nr. 3955/25.04.2005
1.

Cursuri predate:



2.



Finanţe publice, Facultatea de Finanțe și Bănci
Gestiunea datoriei publice, Facultatea de Finanțe și Bănci

Valorificarea activităţii profesionale în procesul de învăţământ

Valorificarea activităţii de cercetare - dezvoltare desfăşurate în domeniul financiar, la nivel
macroeconomic, în instituţii de prestigiu din sectorul public (Ministerul Finanţelor Publice,
Parlamentul României), prin includerea celor mai noi abordări în conţinutul cursului
Diseminarea celor mai noi abordări şi cunoştinţe, armonizate cu tendinţele pe plan european care
au contribuit la reformarea şi consolidarea sistemului finanţelor publice, a veniturilor bugetare şi în
special a impozitelor indirecte, pentru a corespunde cu politicile unitare, să respecte criteriile
referitoare la deficitul bugetar, inflaţie, datorie publică, să facă faţă presiunii şi forţelor concurenţiale
care acţionează pe piaţa unică.
.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar (învăţământ superior)
EXPERIENŢA PROFESIONALA
2008 – prezent

Vicepreşedinte
Curtea de Conturi a României
Str. Lev Tolstoi, no. 22 - 24, 011948 Bucureşti, Sector 1, ROMANIA; prin Hotărârea Parlamentului
României privind numirea consilierilor de conturi, a președintelui și vicepreședintelui Curții de Conturiwww.rcc.ro
1.

Coordonarea activităţii specifice de audit și control a departamentelor (audit de
conformitate, audit financiar şi auditul performanţei) pentru următoarele domenii: bugetul de stat,
contul datoriei publice a statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului pentru șomaj,
bugetul fondului unic de asigurări de sănătate precum și domeniile transporturilor, agriculturii,
sănătății, muncii și administrației publice centrale; coordonarea departamentului cu activităţi în
domeniile: metodologie, pregătire profesională, evaluarea activității de audit și control, raportări,
sinteze și tehnologia informaţiei

2.

Contribuţii consistente în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii instituţionale a Curţii de
Conturi a României. Principalele activităţi au avut o componentă dominantă de cercetare
documentară şi aplicativă.
2.1 Coordonarea unor proiecte de mare anvergură privind dezvoltarea capacităţii instituţionale a
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Curţii de Conturi, pentru cele trei componente: (a) profesională, (b) organizatorică, (c) relaţia
cu mediul extern, care a constat în monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea unor grupuri
de lucru orientate pe probleme.
2.2 Contribuţie majoră în dezvoltarea şi implementarea cadrului metodologic şi procedural pentru
Curtea de Conturi, care să contribuie la creşterea eficienţei auditurilor prin: standardizarea
activităţii de audit public extern, armonizarea cu tendinţele internaţionale în domeniu,
utilizarea tehnologiei informaţiei, capitalizarea cunoştinţelor, furnizarea unor bune practici şi
studii de caz relevante, instruirea personalului.
2.3 Contribuţie majoră, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru elaborarea Codului general al
controlului intern managerial privind activitatea specifică a Curții de Conturi, la dezvoltarea şi
implementarea sistemului de control intern managerial pentru structurile de specialitate,
activitate desfăşurată în conjuncţie cu autoevaluarea conformităţii activităţii Curţii de Conturi
cu standardul ISSAI 5600 (Peer-review Guide). O contribuţie semnificativă în acest context o
constituie elaborarea sistemului de indicatori de performanţă specifici activităţilor de audit
public extern desfăşurate de Curtea de Conturi.
2.4 Valorificarea rezultatelor profesionale prin publicarea de articole şi contribuţii în reviste de
specialitate din ţară şi internaţionale în calitate de autor; implicarea ca referent în activitatea
de peer-review la reviste de prestigiu din străinătate (British Journal of Education, Society &
Behavioural Science și Basic Research Journal of Social and Political Science).
3.

Acţiuni relevante în ceea ce priveşte relaţia cu mediul extern se reflectă în comunicarea în
mod transparent cu părţile interesate din România (Parlamentul, entităţile auditate, instituţii publice
interesate, mediul de afaceri, mass media, cetăţenii) în încurajarea schimbului permanent de
informaţii şi documentaţii avansate destinate perfecţionării domeniului auditării fondurilor publice,
armonizării terminologiei în domeniu şi stimulării excelenţei realizate atât prin promovarea
cooperării cu instituţiile supreme de audit şi participarea Curţii de Conturi la grupurile de lucru
specializate din cadrul EUROSAI (European Organization of Supreme Audit Institutions) şi
INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), cât şi prin antrenarea în
acţiunile internaţionale privind utilizarea unor metode avansate de audit bazate pe tehnologia
informaţiei (în Comitetul internaţional ISO-PC 295 Audit Data Collection,).

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit public extern

2005 – 2008

Secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, ROMANIA prin Decizia Primului Ministru al Guvernului
României nr.118/21.ianuarie 2005
1.

Coordonarea următoarelor structuri ale Ministerului Finanţelor Publice:
 Direcţia generală de Sinteză a politicilor bugetare






2.

Direcţia generală de Programare bugetară şi Coordonarea politicilor publice sectoriale
Unitatea de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană
Direcţia Reglementare a achiziţiilor publice şi prioritizare a investiţiilor publice
Direcţia generală a Contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public
Unitatea centrală de armonizare pentru Sisteme de management financiar şi control

Coordonarea unor proiecte majore în domeniul finanţelor publice, care se înscriu în
reforma sistemului bugetar din România, inclusiv prin exercitarea funcţiei de preşedinte al
Comitetului interministerial de gestionare a reformei managementului finanţelor publice:
o "Asistenţa tehnică pentru dezvoltarea cadrului legal privind impozitele şi
contribuţiile sociale aferente salariilor" (finanţat de Banca Mondială)
o ”Imbunătăţirea organizării şi performanţei sistemului de contabilitate publică
derulat de Ministerul Finanţelor din România (PHARE RO 02/IB-FI-04)
o "Dezvoltarea capacităţii instituţionale de prezentare a situaţiilor financiare
consolidate şi a rapoartelor consolidate privind execuţia bugetară" (RO
2004/IB/FI-04)
o “Întărirea capacităţii administrative în vederea asigurării transparenţei şi
eficienţei fluxurilor financiare către şi de la bugetul Uniunii Europene”
(RO2005/IB/FI/01)
o “Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice” ( PHARE RO 04/IB/FI/03)
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3.

Coordonarea unor activităţi de importanţă vitală privind dezvoltarea cadrului
legislativ pentru finanţe publice în România şi pentru armonizarea legislaţiei
fiscale din România cu directivele europene:
o Abordări ale sistemului bugetar la nivel macroeconomic;
o Activităţi de coordonare în domeniul legislativ (elaborare a proiectului legii bugetului de
stat pe anii 2006, 2007 şi 2008, elaborarea proiectului legii pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al
datoriei publice, participare directă la reglementarea relaţiilor cu bugetul comunitar lucrări în premieră pentru România, stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea
capacităţii administrative depline pentru punerea la dispoziţia Comisiei Europene a
contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, coordonarea directă a elaborării altor
acte normative importante);
o Elaborarea de strategii şi politici, prezentarea spre aprobare Guvernului a unui plan
strategic de dezvoltare pentru gestiunea finanţelor publice şi urmărirea implementării
acestuia;
o Coordonarea acţiunilor având ca obiect dezvoltarea cadrului legal privind impozitele şi
contribuţiile sociale aferente salariilor;
o Realizarea celei de-a doua etape a reformei în domeniul colectării şi armonizării
legislaţiei referitoare la contribuţiile sociale;
o Imbunătăţirea organizării şi performanţei sistemului de contabilitate publică;
o Dezvoltarea capacităţii instituţionale de prezentare a situaţiilor financiare consolidate şi
a rapoartelor consolidate privind execuţia bugetară;
o Dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul finanţelor publice în România;
o Armonizarea legislaţiei fiscale din România cu directivele europene - întărirea capacitaţii
administrative în vederea asigurării transparenţei şi eficienţei fluxurilor financiare către şi
de la bugetul Uniunii Europene

4.

Contribuţii la reforme structurale ale sistemului bugetar din România

5.

Dezvoltarea sistemului de management financiar şi control în cadrul Ministerului
Finanţelor Publice

6.

Relaţia cu instituţiile financiare internaţionale (FMI, Banca Mondială)

7.

Exercitarea funcţiei de preşedinte al Comitetului interministerial de gestionare a reformei
managementului finanţelor publice:
o conducerea procesului reformei gestiunii finanţelor publice, luând operativ decizii pe
parcursul implementării acestuia;
o prezentarea spre aprobare Guvernului a unui plan strategic de dezvoltare pentru
gestiunea finanţelor publice şi urmărirea implementării acestuia;
o acordarea de sprijin ministerelor implicate în utilizarea mai eficientă a resurselor în
domeniul educaţiei şi sănătăţii;
o asistarea ministerelor principale în implementarea reformei gestiunii finanţelor publice
pentru îmbunătăţirea performanţelor sectoriale.

8.

Membru în Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, care
repartizează fondurile alocate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor
Publice – Acţiuni generale, pe instrumente din administrarea Băncii de Export-Import a României
EXIMBANK-SA.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Buget, fluxuri financiare către și de la bugetul Uniunii Europene,
contabilitatea instituțiilor publice, trezoreria statului și managementul finanțelor publice

2001 – 2005

Consilier parlamentar
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Camera Deputaților
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti, www.cdep.ro
(Ordin nr.218/05.02.2001)
1.
2.
3.
4.

Coordonarea echipei de experţi pentru activităţile din Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare
Coordonarea activităţii secretariatului tehnic al Comisiei
Prezentarea de informaţii utile dezbaterii unor proiecte de lege şi propuneri legislative înscrise
pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, la cererea Biroului Comisiei;
Asigurarea legăturii cu structurile similare din ministerele de resort.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Legislaţie în domeniul economic și privatizare
1999 – 2001

Secretar General adjunct
Departamentul Politica Impozitelor şi Administrarea Veniturilor
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, ROMANIA (Ordin MF nr.42/15.I.1999)
Coordonarea acţiunilor privind dezvoltarea şi implementarea cadrului legal în domeniul
impozitelor, taxelor şi administrarea veniturilor bugetare:
o Elaborarea proiectelor de legi și ordonanțe ale Guvernului referitoare la stabilirea
impozitelor directe și indirecte
o Elaborarea cadrului legal și metodologic privind administrarea impozitelor și taxelor
o Elaborarea normelor metodologice de aplicare a legislației impozitelor directe și indirecte
o Elaborarea de soluții privnd aplicarea legislației fiscale
o Repartizarea sarcinilor rezultate din acte normative şi norme proprii, potrivit
competenţelor stabilite, pe direcţiile din structura departamentului
o Aplicarea de măsuri operative de realizare a atribuţiilor şi sarcinilor ce revin
departamentului coordonat, potrivit prevederilor legale
o Avizarea difuzării în teritoriu a soluţiilor privind aplicarea legislaţiei în domeniul
coordonat
o Avizarea lucrărilor efectuate de direcţiile din cadrul departamentului, ce se înaintează
spre semnare ministrului finanţelor, secretarilor de stat sau secretarului general
o Avizarea notelor, rapoartelor şi a altor lucrări elaborate de direcţiile coordonate, la
solicitarea ministrului finanţelor
o Avizarea raportărilor privind stadiul executării de către direcţiile coordonate, a
sarcinilor rezultate din Programul de activitate al Ministerului Finanţelor şi din
şedinţele de Guvern
o Semnarea propunerilor privind sarcinile prioritare în vederea elaborării Calendarului
sarcinilor prioritare ale Guvernului României pe trimestre
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Politica impozitelor și administrarea veniturilor statului

1997 – 1998

Director general
Direcţia Generală Legislaţie impozite indirecte
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, ROMANIA (Ordin MF nr.494/21.03.1999)
Activităţi şi responsabilităţi principale:
o Coordonarea acţiunilor privind dezvoltarea şi implementarea cadrului legal referitor
la impozitele indirecte și elaborarea legislației privind impozitele indirecte;
o Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii direcţiei, în scopul
îndeplinirii sarcinilor care rezultă din legi, hotărâri ale Guvernului, din acte normative,
din hotărârile Colegiului ministerului şi din Regulamentul de funcţionare al Direcţiei
generale legislaţie impozite indirecte, precum şi organizarea muncii concrete în
cadrul direcţiei şi luarea de măsuri care să asigure elaborarea în termen şi de bună
calitate a lucrărilor;
o Perfecţionarea sistemului informatic şi folosirea acestuia în activitatea direcţiei, în
fundamentarea soluţiilor privind îmbunătăţirea sistemului de aşezare a impozitelor
indirecte;
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Asigurarea colaborării cu direcţiile din minister şi, după caz, cu organele de
specialitate din alte instituţii centrale şi ministere pentru soluţionarea unor probleme
comune;
Întocmirea şi prezentarea Colegiului ministerului a lucrărilor prevăzute în programul
de activitate al acestuia;
Coordonarea activităţii de îndrumare a aparatului fiscal din cadrul direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene pe probleme de impozite indirecte.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Legislaţia impozitelor indirecte

1993 – 1997

Şef serviciu
Controlor financiar
Curtea de Conturi a României
Direcția de Control Financiar – Bucureşti
Str. Georges Clemenceau, nr. 3, Sector 1, Bucureşti, www.rcc.ro
Activităţi şi responsabilităţi principale:
o Elaborarea proiectului Programului anual de activitate pe domeniul coordonat,
formularea propunerilor privind componenţa echipelor de control, pregătirea
acţiunilor coordonate şi instruirea echipelor de control
o Asigurarea că echipele de control au elaborat şi au implementat corect planurile de
control şi efectuează acţiunile în concordanţă cu standardele, regulamentele şi
celelalte norme interne adoptate de Curtea de Conturi
o Revizuirea modului de întocmire a documentelor de lucru şi a probelor de audit care
le însoţesc, în scopul susţinerii constatărilor şi concluziilor
o Monitorizarea adecvată a controlorilor implicaţi în acţiunile de control în vederea
asigurării că sarcinile sunt îndeplinite cu obiectivitate
o Efectuarea unor analize periodice cu echipele de control pentru inventarierea şi
clarificarea problemelor apărute
o Evaluarea modului de identificare şi documentare a deficienţelor entităţilor verificate,
evaluarea modului de efectuare a concilierii cu conducerea entităţii controlate,
evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale controlorilor din cadrul serviciului
o Asigurarea elaborării de către Camera de Conturi a unor note, informări, studii, sinteze şi a
unor rapoarte cuprinzând principalele concluzii rezultate din verificările efectuate pentru
domeniul din competenţa serviciului şi elaborarea Raportului public anual al Curţii de
Conturi pentru secţiunea aferentă Camerei de Conturi Bucureşti.
o Participare la acţiuni de control financiar ulterior extern
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control financiar ulterior extern

1980 – 1993

Şef serviciu
Inspector general
Inspector financiar
Ministerul Finanțelor Publice
Inspecţia Teritorială Financiară de Stat Bucureşti,
Bucureşti, Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, www.mfinante.ro
▪ Coordonarea și pariticiparea la acţiuni de control organizate de Ministerul Finanţelor Publice și
structura de Inspecţie teritorială București.
▪ Coordonarea acţiunilor de control al agenților economici cu capital privat
▪ Desfăşurarea acţiunilor de control financiar organizate la entitățile din sectorul public
și întreprinderile cu capital de stat
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control al agenților economici
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2001 - 2005

Licenţiat în ştiinţe juridice
Universitatea „Spiru Haret” (USH) București
Facultatea de Drept și Administrație Publică, Bucureşti
Strada Ion Ghica nr. 13, Cod poștal 030045, București, ROMANIA; (http://www.spiruharet.ro/en/)
▪ Diplomă de licență în științe juridice

1998 - 2001

Doctorat în ştiinţe economice / doctor în economie
Academia de Studii Economice Bucureşti (http://www.ase.ro/),
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (http://www.conta.ase.ro/)
Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Cod poștal 010374, București, ROMANIA
▪ Doctor în economie. Teza: ”Perfecționarea sistemelor și metodelor de control asupra impozitelor
indirecte”

1976 - 1980

Licenţă în ştiinţe economice
Academia de Studii Economice Bucureşti (http://www.ase.ro/),
Facultatea de Finanţe - Contabilitate
Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Cod poștal 010374, București, ROMANIA
▪ Diplomă de licență în științe economice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE ALTE SPECIALIZARI

1998 - 2013

Formator (instructor) în standardele internaţionale de audit financiar şi
contabilitate, certificate de absolvire în diverse domenii ale administraţiei
publice şi domenii financiare (control managerial, fiscalitate internaţională,
audit în piaţa de capital)


2013 - Ministerul Justiţiei şi Institutul European din România, Certificat de participare la cursul
„Etică şi integritate instituţională”



2006, 25 iunie - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, Certificat de absolvire
a cursurilor postuniversitare „Securitate şi bună guvernare”



2005, 12 decembrie - Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă Bucureşti, Certificat de participare la
cursul „Controlul managerial al instituţiilor publice”



2005, 01 noiembrie - Centrul de pregătire financiară „Millenium” Bucureşti, Certificat de
absolvire a cursului ”Auditul financiar al entităţilor din piaţa de capital”



2002 - Camera Auditorilor Financiari din România, Formator, atestat prin certificat de Camera
Auditorilor Financiari din România, în domeniul Standardelor Internaționale de Contabilitate şi
Audit Financiar



2000, 19 decembrie - The Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh, Marea
Britanie, Certificat de absolvire a cursului “International Accounting Standards and International
Standards on Auditing”
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APTITUDINI PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNŢELEGERE

Limba engleză

Abilităţi de comunicare

Competenţe organizaţionale /
manageriale

Ascultare

Lectură (citire)

B1/2

B1/2

SCRIS

Interacţiune verbală
Discurs oral
(participare la
(productivitate/fluenţă
conversaţie)
vorbire)

B1/2

B1/2

B1/2

Competenţe şi abilităţi de comunicare bune, dobândite prin:
(a) specificul activităţii desfăşurate în contextul profesional, care a presupus şi
presupune susţinerea unor proiecte de lege sau de acte normative care fac obiectul
discuţiilor şi aprobării în Parlamentul României,
(b) coordonarea unor echipe şi grupuri de lucru complexe în Ministerul Finanțelor
Publice şi la Curtea de Conturi;
(c) activitatea didactică; şi
(d) participarea la numeroase întâlniri şi conferinţe cu caracter profesional sau tehnic şi
ştiinţific organizate în ţară şi în străinătate.




Competenţe dobândite la locul de
muncă

VORBIRE






Aptitudini organizatorice: experienţă în managementul de proiect şi de echipă. Antrenat cu
munca în echipă, cu abilităţi de coordonare şi cu programe de organizare a muncii.
Capacitatea de luare a deciziilor pe bază de documentare şi raţionament logic.
Aceste competenţe organizatorice au fost dobândite ca urmare a activităților de gestionare și
coordonare în instituții de prestigiu cum ar fi: (a) Ministerul Finanţelor Publice; (b) Curtea de
Conturi a României (CCR); (c) Camera Deputaţilor - Comisia de politică economică, reformă şi
privatizare (coordonator al echipei de experţi pentru activităţi în Comisie).
Cunoştinţe avansate şi perfecţionare în domeniul auditului public extern: audit de
conformitate, audit financiar, auditul performanţei
Cunoştinţe aprofundate referitoare la standardele de audit promovate de INTOSAI
(coordonarea armonizării şi elaborării standardelor de audit ale Curții de Conturi a
României
Constituirea cadrului metodologic şi procedural pentru audit public extern în România
(Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţilor Specifice, Proceduri de audit
etc.)
Implementarea Codului de Control intern / managerial

Competențe digitale

SELF-ASSESSMENT

Procesarea
informaţiei

Comunicaţii

Crearea de
conţinut

Securitate şi
siguranţă

Utilizator bază

Utilizator bază

Utilizator bază

Utilizator bază

Rezolvarea de
probleme

Utilizator bază

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™)
O bună cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor Internet uzuale
Alte aptitudini

Permis de conducere

▪ Competenţe în organizarea unor manifestări de amploare - acţiuni pregătitoare, broşura şi caseta
video pentru aniversarea Curţii de Conturi „150 ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României”
Permis auto categoria B
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Titluri

Profesor universitar doctor

Membru al unor foruri
profesionale sau ştiinţifice

(a)
(b)
(c)
(d)

Consiliul de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)
Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali din România
Membru al Comitetului de excelenţă al Camerei Auditorilor Financiari din România
(Decizia Consiliului - 28 iunie, 2011)
(e) Membru în Consiliul științific al revistei Consultant Fiscal
(f) Membru în Comitetul științific al revistei Analele Universităţii „Spiru Haret” Seria
Economie
(g) Referent (în activitatea de peer-review) la revista British Journal of Education, Society &
Behavioural Science și Basic Research Journal of Social and Political Science
(h) Membru coordonator al Colectivului de redacție al Revistei Curții de Conturi

Distincţii sau premii /
Recunoaşteri

(a) Ordinul Național “Steaua României” în grad de Ofițer, pentru merite excepționale în aplicarea
politicii bugetare a statului, la 1 decembrie 2000
(b) Ordinul Național “Steaua României”, în grad de Comandor, cu prilejul aniversării a 150 de ani de
la înfiinţarea Curţii de Conturi a României, pentru integritatea, dăruirea şi profesionalismul de care
a dat dovadă în exercitarea actului de control, contribuind pe această cale la mai buna
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului. Decretul nr. 422/2014 privind conferirea unor
decoraţii, 27.05.2014, (http://lege5.ro/en/Gratuit/gm4tqmryga/decretul-nr-422-2014)
(c) Conferit titlul de Auditor Onorific (Decizia Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România - 15 iunie 2011)
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Publicaţii. Cărţi publicate în
edituri ştiinţifice acreditate de
Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice în Învăţământul
Superior (din România) –
(selecţie)

(1) M. Boulescu Mircea, Elena Doina Dascalu, O. Ispir, Uniunea Europeana - Institutii,
buget, audit, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009 (European Union Institutions, budget, audit, Didactic and Pedagogic Publishing House, Bucharest, 2009)
(2) Elena Doina Dascălu, Datoria publică: reglementare şi administrare în România. Editura
Didactică şi Pedagogică, București, 2008 (Public debt: regulation and management in
Romania. Didactic and Pedagogic Publishing House, Bucharest, 2008)
(3) Elena Doina Dascălu, Sistemul bugetar în România, Editura Didactică şi Pedagogică,
București, 2006 (The budgetary system in Romania, Didactic and Pedagogic Publishing
House, Bucharest, 2006)
(4) Elena Doina Dascălu, F. Nicolae, Auditul intern în instituţiile publice. Editura Economică,
București, 2006 (Internal audit in public institutions, Economic Publishing House,
Bucharest, 2006)
(5) Doina Elena Leonte (Dascălu), Gestiunea datoriei publice, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2004, ISBN 973-582-948-7 (Public debt management, Publishing
House of The Foundation of Tomorrow's Romania, Bucharest, 2004)
(6) Doina Elena Leonte (Dascălu), Perfecţionarea sistemelor şi metodelor de control asupra
impozitelor indirecte, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002 (The
improvement of systems and methods of control of indirect taxes, Publishing House of
The Foundation of Tomorrow's Romania, Bucharest, 2002), ISBN 973-582-523-6
(7) Doina Elena Leonte (Dascălu), Administrarea şi controlul marilor contribuabili, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2002 (Management and control of large
taxpayers, Publishing House of The Foundation of Tomorrow's Romania, Bucharest,
2002), ISBN 973-582-532-5
(8) Doina Elena Leonte (Dascălu), Actualizarea accizelor - în întrebări și răspunsuri, Editura
Național, București, 2001 (Updating the excise - in questions and answers, National
Publishing House, Bucharest, 2001), ISBN 973-8194-26-1
(9) Doina Elena Leonte (Dascălu), Dezvoltarea funcției de asistare a contribuabililor în
ansamblul procesului de monitorizare a administrației fiscale, Editura Presa Națională,
București, 2000 (The development of the civil service to assist taxpayers in the whole
process of monitoring of the tax administration, National Press Publishing House,
Bucharest, 2000)
(10) Doina Elena Leonte (Dascălu), Aspecte ale aplicării practice a impozitului pe venitul
persoanelor fizice, Editura Presa Națională, București, 2000 (Aspects of the practical
application of the tax on the income of individuals, National Press Publishing House,
Bucharest, 2000), ISBN 973-99701-1-7

Publicaţii ştiinţifice.
Articole ISI/SCI® Web of
Science sau BDI(selecţie)

(1) Drăniceanu D.A., Elena Doina Dascălu, L.F. Onișor, "Sovereign Wealth Funds–Activity,
Development and Forecasting", Romanian Journal of Economic Forecasting 17.4 (2014);
168, ISI: Social Sci Cit Index, in Ec Domains; f = 0.246
(2) Vasile Horga, Mihaela Horga, Mihaela – Denisa (Coman) Virforeanu, Elena
Doina Dascălu, The production cost – the main component on which the managerial
decision is based, Les Annales de l'Universite Valahia de Târgoviște, Section Sciences
Economique, nr. 30/2009; is indexed in: DOAJ, RePEC, ProQuest, Cabells, EBSCO
and IndexCopernicus.
(3) Elena Doina Dascălu, Financial inclusion versus financial exclusion, Journal:
Economics, Management, and Financial Markets, Volume: 2(1), Year: 2007, Publisher:
Addleton Academic Publishers – New York; indexed in: CEEOL, EBSCOhost, EBSCO
Discovery Service, EconLit, Index Islamicus, International Bibliography of the Social
Sciences, ProQuest, SHERPA/RoMEO, Ulrich's Periodicals Directory,
http://contemporaryscienceassociation.net/article/view/164
http://www.researchgate.net/researcher/13085424_DASCALU_ELENA-DOINA
(4) Elena Doina Dascălu, Financial constraints, financial capability and corporate policies,
Journal: Economics, Management, and Financial Markets, Volume: 2(1), Year: 2007,
Publisher: Addleton Academic Publishers – New York, Indexed in: CEEOL, EBSCOhost,
EBSCO Discovery Service, EconLit, Index Islamicus, International Bibliography of the
Social Sciences, ProQuest, SHERPA/RoMEO, Ulrich's Periodicals Directory,
http://contemporaryscienceassociation.net/article/view/173
http://www.researchgate.net/researcher/13085424_DASCALU_ELENA-DOINA
(5) Doina Elena Leonte (Dascălu), E. Turlea, F. Nicolae. Internal Audit Quality - A Key
Element For The Management Decision, No. 39/2009, Indexed in: DOAJ, RePEc,
https://ideas.repec.org/p/ris/sphedp/2009_039.html
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(6) Doina Elena Leonte (Dascălu), Evoluţii prudente în introducerea IFRS în instituţiile publice
din România, Revista Audit Financiar nr. 6, 2006 (Cautious developments in introducing
IFRS in the public institutions from Romania, Financial Audit Review No. 6, 2006),
pag.10, ISSN 1583-5812, Indexed in: ProQuest, Ebsco, Cabell's, Ulrich's, SCIPIO
(7) Doina Elena Leonte (Dascălu), Necesitatea reformei clasificației indicatorilor privind
finanțele publice, Revista Audit Financiar nr.10/2005 (The need for reform of public
finance indicators classification, Financial Audit Review No. 10, 2005), pag. 59, ISSN
1583-5812, Indexed in: ProQuest, Ebsco, Cabell's, Ulrich's, SCIPIO
(8) Doina Elena Leonte (Dascălu), Posibilitatea de abordare a auditului intern al administraţiei
fiscale, Revista de Audit Financiar nr. 1 (5) 2004 (The possibility of addressing the
internal audit of the tax administration, Financial Audit Review No. 1 (5), 2004), pag.67,
ISSN 1583-5812, Indexed in: ProQuest, Ebsco, Cabell's, Ulrich's, SCIPIO
(9) Doina Elena Leonte (Dascălu), Auditul funcţiei de asistenţă pentru contribuabili - factor de
îmbunătăţire a performanţelor administraţiei fiscale, Revista de Audit nr. 4/2003 (Audit of
the support function for contributors - factor for improved performance of tax
administration, Audit Review No. 4/2003), pag. 25, ISSN 1583-5812, Indexed in:
ProQuest, Ebsco, Cabell's, Ulrich's, SCIPIO
(10) Doina Elena Leonte (Dascălu), Organizarea auditului intern, Revista de Audit nr. 2/2003
(Organization of internal audit, Audit Review no. 2/2003), pag. 89, ISSN 1583-5812,
Indexed in: ProQuest, Ebsco, Cabell's, Ulrich's, SCIPIO

Data

Semnătura

ANEXE
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ANEXE
la Curriculum Vitae – Elena Doina Dascălu

1.Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.2531/31.10.2007
2. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.3955/25.04.2005
3. Hotărârea Parlamentului României privind numirea consilierilor de conturi, a președintelui și
vicepreședintelui Curții de Conturi nr.25/14 octombrie 2008
4.Decizia primului ministru al Guvernului României de numire ca secretar de stat la Ministerul Finanțelor
Publice,nr.118/21 ianuarie 2005
5.Diploma de licență în științe juridice
6.Diploma de doctor în economie
7.Diploma de licență în științe economice
8.Certificat de participare la cursul „Etică și integritate instituțională” – Ministerul Justiției și Institutul
European din România
9. Certificat emis de USAID în E-Gouverment
10.Certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare „Securitate și bună guvernare” - Universitatea
Națională de Apărare “Carol I, București”
11.Certificat de participare la cursul “Controlul managerial al instituțiilor publice” –Școala de Finanțe
Publice și Vamă București
12.Certificat de absolvire a cursului “Auditul financiar al entităților din piața de capital” – Centrul de
pregătire financiară “Millenium” București
13.Certificat emis de Camera Auditorilor Financiari din România pentru formator în domeniul Standardelor
Internaționale de Contabilitate și Audit Financiar
14.Certificat de absolvire a cursului “International Accounting standards and International Standards an
Auditing”
15 Consiliului de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)
16.Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR – membru
17.Consiliul Superior al Camerei Consultanților Financiari din România
18.Membru al Comitetului de excelență al Camerei Auditorilor Financiari din România (Decizia Consiliului
28 iunie 2011)
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19.Membru în Consiliul științific al revistei Consultant Fiscal
20.Membru în Comitetul științific al revistei Analele Universității “Spiru Haret” Seria Economie
21.Referent (în activitatea de peer-review) la revista British Journal of Education, Society & Behavioural
Science
22. Membru coordonator al Colectivului de redacție al Revistei Curții de Conturi
23.Ordinul Național “Steaua României” în grad de Ofițer, pentru merite excepționale în aplicarea politicii bugetare
a statului, la 1 decembrie 2000
24.Ordinul Național “Steaua României”, în grad de Comandor, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea
Curţii de Conturi a României, pentru integritatea, dăruirea şi profesionalismul de care a dat dovadă în exercitarea
actului de control, contribuind pe această cale la mai buna întrebuinţare a resurselor financiare ale statului. Decretul
nr. 422/2014 privind conferirea unor decoraţii, 27.05.2014, (http://decretul-nr-422-2014)
25.Conferit titlul de Auditor Onorific (Decizia Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România - 15
iunie 2011)
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