
  Curriculum vitae 

31/7/18   © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 4  

INFORMAŢII PERSONALE Ionela Ivan  
 

 Strada Giurgiului, nr.133, Com. Jilava, Jud. Ilfov, 77120 (Romania)  

0722318423     

ivan_v_ionela@yahoo.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 08/06/1989 | Naţionalitatea română  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

POZIŢIA Analist financiar 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

08/08/2016–Prezent  Specialist în planificarea, controlul şi raportarea performanţelor economice 
Provident Financial Romania IFN SA, Bucureşti (Romania)  
-efectuarea unor diverse analize privind cheltuielile de exploatare și cele de capital (OPEX şi CAPEX); 
- realizezarea activităților legate de bugetare, planificare și prognoză; 
- acordarea informaţiilor suport, necesare fiecărui departament al companiei; 
-participarea la completarea diferitelor rapoarte cu privire la performanţa companiei. 

05/08/2013–05/08/2016 Auditor financiar 
Deloitte Audit SRL, Bucureşti (Romania)  
-construirea diferitelor proceduri de audit, prin coordonarea echipei în angajamentele de audit și 
efectuarea verificării tranzacţiilor din contabilitate, respectiv a situațiilor financiare; 
-finalizarea diferitelor rapoarte anuale ale clienților și interacționea cu aceştia pentru a discuta 
problemele de audit care apar pe parcursul misiunii de audit; 
- elaborarea foilor de lucru pentru verificarea înregistrărilor tranzacţiilor economice şi calculelor 
aferente; 
- participarea la planificarea pre-audit pentru angajamentele de audit, revizuirea metodelor şi politicilor 
contabile aplicate de client, precum şi a procedurile de operare și a sistemelor de audit intern; 
- efectuarea testelor de audit, proiectate pentru a fi suficiente în argumentarea opiniei cu privire la 
reprezentarea corectă si exactă a situațiilor financiare ale clienților; 
- participarea la întocmirea rapoartelor situațiilor financiare, efectuarea unor analize analitice ale 
documentelor de audit și pregătirea documentației care fundamentează opinia de audit; 
- efectuarea cercetărilor contabile necesare pentru a rezolva problemele care apar în cursul 
angajamentelor de audit. 

17/01/2012–31/07/2013 Economist 
Teaha Management Consulting Audit Group SRL, Bucureşti (Romania)  
- Înregistrarea tranzacţiilor economice în: Econ, WizCount 
- Întocmirea şi verificarea situațiilor financiare ale clienţilor 
- Verificarea Jurnalului de Vânzări, Jurnalului de Cumpărări 

09/05/2011–24/06/2011 Pregatire practică 
Teaha Management Consulting SRL, Bucureşti (Romania)  
- Întocmirea  situațiilor financiare 
-Verificarea Jurnalului de Vânzări, Jurnalului de Cumpărări 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

01/10/2015–Prezent  Şcoala Doctorală Contabilitate 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Bucureşti (Romania)  

01/10/2011–20/06/2013 Master în domeniul Contabilitate, programul de studii: Contabilitate, 
Control si Expertiza 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Bucureşti (Romania)  
- Contabilitate financiară avansată; 
- Analiza și comunicare financiară; 
- Audit statutar; 
- Control financiar, expertiză contabilă și consultanță; 
- Contabilitate și audit. 

01/10/2008–11/07/2011 Licenţiat în Ştiinţe Economice în domeniul Contabilitate, 
specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Bucureşti (Romania)  
-Contabilitate financiară aprofundată; 
- Baze de date; 
- Birotica profesională; 
- Audit financiar; 
- Analiza economică și financiară. 

15/09/2004–16/06/2008 Diploma de Bacalaureat, profilul real, specializarea Matematică-
Informatică 
Colegiul Naţional "Gh. Şincai", Bucureşti (Romania)  

COMPETENŢE PERSONALE 

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral  

engleză C1 C1 B2 C1 B2 

franceză B1 B1 A2 A2 A2 

germană A1 A1 A1 A1 A1 

spaniolă B1 B1 B1 B1 A2 
 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare - Spirit de spirit (experiență bună în lucrul în echipă); 
- Adaptarea la medii multiculturale, prin experiența de lucru dobândită; 
- Abilități bune de comunicare dobândite prin seminarii, activități voluntare. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

-Spirit de organizare (experiență în proiecte, seminarii și activități voluntare); 
-Abilitatea de a lucra independent sau într-o echipă pentru rezolvarea problemelor în contexte 
profesionale bine definite; 
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Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- Un nivel ridicat de motivare, determinare și încredere; 
- Atenție la detalii; 
- Aptitudini pentru cifre si matematică; 
- Abilități dezvoltate de rezolvare a problemelor printr-o gândire logică si clară. 
  

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator 
independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
- Cunoștințe aprofundate despre Microsoft Office (Word, Excel si Power Point); 
- Cunoștințe de bază despre C ++, Visual Basic. 

Permis de conducere B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Distincţii - Câștigătorul II al Bursei ACCA, acordată şefului de promoţie al Facultății de Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune, Academia de Studii Economice din București (Media generală: 9,85) 

Conferinţe si articole publicate - Modalităţi privind depistarea practicilor de contabilitate creativă prin studierea fluxurilor de trezorerie” 
(Ways to detect creative accounting techniques by studying casg flows), revista Audit financiar, ISSN 
Online: 1844 – 8801, ISSN Print: 1583-5812, Revista este indexată ȋn mai multe baze de date 
internaţionale, Volum: 13, nr. 128/2015, Nr. Pag 9, articol de la pag. 32 până la pag. 40, link la: 
http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=9431 
 
- Importanţa raţionamentului profesional ȋn contextul aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară” (The importance of professional judgement applied in the context of the International 
Financial Reporting Standards), revista Audit financiar, ISSN Online: 1844 – 8801, ISSN Print: 1583- 
5812, Revista este indexată ȋn mai multe baze de date internaţionale, Volum: 14, nr. 142/2016, Nr. 
pag. 9, articol de la pag. 1069 până la pag. 1077, link la: 
http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=9503 
 
- „Rolul auditorului ȋn contextul evoluţiei reglementărilor contabile” (The role of the auditor in the 
context of accounting regulations evolution), revista Audit financiar, ISSN Online: 1844 – 8801, ISSN 
Print: 1583-5812, Revista este indexată ȋn mai multe baze de date internaţionale, Volum: 16, nr. 
150/2018, Nr. pag. 9, articol de la pag. 228 până la pag. 236, link la: 
http://revista.cafr.ro/ArticolRO?CodArticol=9580 
 
- „Requirements for Reaching Accounting Harmonization”, Journal of Accounting and Auditing: 
Research & Practice, ISSN : 2165-9532, Revista este indexată ȋn mai multe baze de date 
internaţionale, Volum 2018, ID Articol: 150871, Nr. pag. 8, articol de la pag. 1 până la pagina 8, link la: 
http://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2018/150871/150871.pdf 
 
- „Criteria for going beyond the limits of regulations”, Fast Track Journal of Accounting and 
Management Information Systems (JAMIS), ISSN: 1583-4387 
 
- Our scenario for the future of creative accounting”, Proceedings of the 31st IBIMA Conference, 
Milan- Italia, 25-26 Apr. 2018, pg. 3953-3960, ISBN: 978-0-9998551-0-2, listed Web of Science, link la: 
http://ibima.org/accepted-paper/our-scenario-for-the-future-of-creative-accounting/ 
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- “Criteria for going beyond the limits of regulations”, Proceedings of the 13th International Conference 
Accounting and Management Information Systems, AMIS 2018, 13-14 Iunie 2018, ISSN 2247-6245, 
link la: http://www.amis.ase.ro/proceedings.html (not yet issued) 
 
-“The Prerequisites for the Accounting Harmonization”, Accounting, Proceedings of the 30th IBIMA 
Conference, Madrid-Spania, 8-9 Noiembrie 2017, pg. 224-231, ISBN: 978-0-9860419-9-0, listed Web 
of Science, link la: http://ibima.org/accepted-paper/prerequisites-accounting-harmonization/ 
 
- “The limits of reglementation in the financial accountability of the economic entities” („Limitele 
reglementării în contabilitatea financiară a entităţilor economice”), Proceedings of the International 
Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2016), 30 Sept - 1 Octombrie 2016, RAYS (Romanian 
Association of Young Scholars), pg. 50 in the Book of abstracts, ISSN 2457-7944, link la: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/9faede_4f46943c54914460a8c054333e534751.pdf 
 
- “Scepticismul profesional şi etica ȋn profesia auditorului- ȋn ce limite se incadrează acestea?”, 
Proceedings of the International Interdisciplinary Doctoral Conference (IIDC 2015), 25-26 Septembrie 
2015, RAYS (Romanian Association of Young Scholars), pg. 65 ȋn cartea de rezumate, ISSN 2458- 
0422, link la: https://docs.wixstatic.com/ugd /9faede_c2251835a7a84968bd464ba790fbaaa8.pdf 
  


