Curriculum vitae
Informatii personale
Nume/Prenume

FLOREA RADU

Adresa

Bld. Alexandru cel Bun, nr. 8, Sc. D, ap.6, Bacău

Telefon

0234-581083

E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

0732-402479

0744-649528

radu.florea@ugb.ro; floreard_bcro@yahoo.com
Română
16.07.1971
Masculin

Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

1997 – prezent
Conferențiar universitar dr.
Titular al disciplinelor: Control şi Audit în institutiile publice; Contabilitate (specializarea Administraţie
Publică); Audit; Audit financiar-contabil; Audit intern; Control financiar şi Expertize contabile;
Contabilitate financiară (IAS-IFRS); Contabilitate Internaţională - Pentru programele de studii de
licenţă şi studii postuniversitare – masterat
Participare la contracte de cercetare în domeniul economico-financiar.

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „G. Bacovia” Bacău, str. Pictor Aman, nr. 96
Învăţământ superior

2008 – 2012
Şef colectiv Contabilitate, Finanţe şi Analiză Economică
- evaluare periodică a activităţii cadrelor didactice şi a personalului de cercetare din catedră;
- elaborare planuri de cercetare ştiinţifică pentru personalul catedrei;
- organizarea şi funcţionarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
- coordonare activitate de cercetare din catedră şi organizare manifestări ştiinţifice.
Universitatea „G. Bacovia” Bacău, str. Pictor Aman, nr. 96
Învăţământ superior

2009 – 2011
Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul
Economic şi Social (ACPART), Bucureşti, Bd. Schitu Măgureanu nr.1, et.3, sect.5
Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România
(DOCIS) - Proiect finanţat de FSE şi Guvernul României prin POS DRU (POSDRU/2/1.2/S/2).
Valoare proiect 17.101.450 RON

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi
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Expert pe termen scurt – Descrierea competențelor pentru domeniul de studii Contabilitate,
Programul de studii Contabilitate și Informatică de gestiune
Dezvoltarea unui sistem al calificărilor pentru învățământul superior din România

2010 – prezent
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Expert evaluator ARACIS pentru domeniul Contabilitate si pentru programe ID
2014

responsabilităţi
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Numele si adresa angajatorului
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Evaluare programe de studii universitare

Aprilie 2011, Mai 2013
Universite Lille International FRANCE
Visiting professor - predare - în cadrul unui program de mobilitate Erasmus (Staff training mobility) –
Audit, Contabilitate

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Numele si adresa angajatorului

Octombrie 2011 – Octombrie 2012
Proiectul Intensive Programme (IP-s under Erasmus): 11-EIP-RO BACAU02 - Value Driven
Management 1 - VADRIMAT 1
Parteneri: Inholland University of Applied Sciences Rotterdam – Olanda, Plantijn Hogeschool
Antwerpen – Belgia, Universidad de Navarra – San Sebastian – Spania, Universitatea Danubius –
Galati - Romania, University of Szeged – Ungaria.
Membru în echipa de implementare

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Perioada
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele si adresa angajatorului
Perioda
Numele şi adresa angajatorului

01.04.2012 – 30.04. 2012
Membru în echipa de implementare – Formator pentru disciplina Finante Publice și Achizitii Publice
- Control Financiar
Proiect Cresterea eficientei organizationale a UAT Moinesti prin implementarea unui program
integrat de instruire, de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane –
COD SMIS 19888 – Proiect cofinantat din Fondul Social Europea PO DCA 2007-2013
Beneficiar UAT Moinesti
Centrul de Instruire si Consultanta Labor
Aprilie 2011
SC Infoprob SRL Bacău
Proiect SUCCES – Sustenabilitate și Utilitate prin Complementaritate și Competitivitate,
Eficiență și Sprijin - Cod proiect POSDRU/99/5.1/G/75430, Beneficiar: AJOFM Neamț

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Numele instituțiilor

Membru în echipa de implementare – Evaluator
Formare profesională

2009 - 2010
Universitatea George Bacovia, Plantijn Hogeschool
Proiect IP – Implementation of the Corporate Social Responsibility in Small and Medium size
enterprises (IP ICSRIE 2009/LLP/ERAMOB/-IP/01)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Membru în echipa de implementare
Formare profesională

Perioda

01.1.2008 – 31.12. 2008

Numele şi adresa angajatorului

SC Infoprob SRL Bacău
Proiect PHARE 2005 – Dobândirea şi dezvoltarea de competenţe profesionale solicitate pe
piaţa muncii prin calificarea şi recalificarea forţei de muncă - Cod proiect PHARE/2005/017553.04.02.02.01.107 (Valoare proiect 71.000 Euro)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
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Expert pe termen lung - Membru în echipa de implementare – Evaluator
Formare profesională

2014

Perioda
Numele şi adresa angajatorului

01.01.2008 – 31.12. 2008
SC Infoprob SRL Bacău
Proiect PHARE 2005 – Dezvoltarea resurselor umane în companiile comerciale din zona Nord
Est – Cod proiect PHARE/2005/017-553.04.02.02.01.133 implementat de Fundaţia Prowomen Iaşi
în parteneriat cu SC Pluriconsult SRL, SC Infoprob SRL şi Patronatul pentru Dezvoltarea IMM Iaşi
Locaţia: Regiunea Nord-Est (judeţele Iaşi, Botoşani, Bacău, Suceava, Vaslui, Neamţ)
(Valoare proiect 81.000 Euro)

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Expert pe termen lung - Membru în echipa de implementare – Evaluator
Formare profesională

2007 – 2008
Centrul de Cercetări Monetare şi Financiare „Victor Slăvescu” Bucureşti, str. 13 Septembrie,
Casa Academiei, corp B, etaj 5, sector 5, cod 050711
Cercetător asociat în proiectele de cercetare:
„Starea financiară a României” proiect de cercetare în cadrul programului prioritar al Academiei
Române „Eco-economia şi dezvoltarea durabilă a României”; valoare proiect 99.277 RON
„Elemente de cercetare a strategiilor de dezvoltare şi reevaluare a nivelului competitivităţii
economiei României. Integrarea IMM-urilor în spaţiul economic european” proiect de cercetare în
cadrul programului prioritar al Academiei Române „Evaluarea stării economiei naţionale – ESEN
2007-2008. Evoluţii reale şi nominale în perioada post-aderare. Valorificarea potenţialului de
dezvoltare şi reducerea decalajelor economice”; valoare proiect 69.245 RON
„Finanţarea firmelor în perspectiva asumării schimbărilor climaterice”, proiect de cercetare în cadrul
programului prioritar al Academiei Române „Impactul schimbărilor climaterice asupra economiei şi
societăţii”; valoare proiect 128.220 RON

Perioda
Numele şi adresa angajatorului

2005-2006
Colaborare cu Universităţi din Italia, Croaţia, Bulgaria, Slovacia şi Turcia
Studiu finanţat de Unicredit Italia

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

participant proiect – UGB
Studiul comparativ al pieţei serviciilor bancare din România, Croaţia, Bulgaria, Slovacia şi Turcia

2002 – prezent
Lector formator autorizat CECCAR Romania
Discipline: Contabilitate; Audit financiar-contabil; Control economico-financiar; Standarde
Internaţionale (IAS-IFRS)
Participare la programul de formare pentru lectorii CPD – Varşovia, Polonia (iunie 2008), domeniile
Audit şi IAS-IFRS

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania
Formare profesionala

1996-1997
Economist, Referent specialitate
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Bacău
Gestiune profesie

Perioda

2001 – prezent

Functia sau postul ocupat

Expert contabil

Numele si adresa angajatorului
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Cabinet Expert contabil Florea Radu
2014

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Activitate de contabilitate, expertiză contabilă, consultanţă economico-financiară, evaluări de
întreprinderi, desfăşurate individual sau prin colaborare

Educatie si formare
Perioda

2006 – prezent

Calificarea / diploma obtinuta

Doctor în economie

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Contabilitate, Audit

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioda

Teza de doctorat: „Conturile consolidate şi auditarea grupurilor de societăţi”
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
2010 – prezent

Calificarea / diploma obtinuta

Expert evaluator extern al ARACIS pentru domeniul Contabilitate

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioda
Calificarea / diploma obţinută

2011 – prezent
Expert evaluator extern al ARACIS pentru programele de studiu prin învățământ la distanță
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
2001 – prezent
Expert contabil (CECCAR)
Evaluator (CECCAR)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioda
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioda
Calificarea / diploma obţinută

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
2009 – prezent
Auditor stagiar
Camera Auditorilor Financiari din România
2009
Curs perfecţionare a formatorilor pentru adulţi
Formator autorizat (cod COR 241205)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioda

SC INFOPROB SRL Bacău
1995 – 1996

Calificarea / diploma obtinuta

Masterat în Audit și Management Contabil

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Audit și Management Contabil

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Secţia: Contabilitate şi informatică
de gestiune

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Perioda

1990 – 1995

Calificarea / diploma obtinuta

Licenţiat în ştiinţe economice

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Contabilitate şi informatică de gestiune

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioda

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, Secţia: Contabilitate şi informatică
de gestiune
1992-1993

Calificarea / diploma obtinuta

DUTCA Diplome Universitaire de Techniques Comptables Approfondies

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Contabilitate
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2014

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Perioda

Université Paris XI Orsay Franţa
1985 – 1989

Calificarea / diploma obtinuta

Diplomă de bacalaureat

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Discipline teoretice fundamentale

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare

Liceul de Informatică Iaşi

Activitate stiintifica si
publicistica
Autor a 10 manuale si lucrari de specialitate in domeniul Auditului, Expertizei, Controlului
si Contabilitatii Aprofundate destinate studentilor si profesionistilor contabili, publicate in
edituri renumite din Romania, din care 5 lucrari sunt incluse in bibliografia obligatorie a
expertilor CECCAR.
Autor a peste 40 de lucrari publicate in reviste cotate ISI (2) sau indexate in alte baze de
date, sustinute la conferinte si congrese cu participare internationala.
Autor a numeroase suporturi de curs si materiale didactice de uz intern destinate studiului
disciplinelor: Audit, Control si expertize contabile, Audit intern, Managementul riscului etc
Membru in 6 Comitete stiintifice si 1 Comitet de organizare ale unor conferinte si
manifestari stiintifice internationale.

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Comprehensiune
Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

Limba franceză

C1

C1

C1

B2

B2

Limba engleză

B2

B2

B2

B1

B1

(*)cf.

Cadrului european de referinţă pentru limbi

Certificate LCCI –London Chamber of Commerce and Industry – International Qualifications from EDI – Level 2 English for Business – CEF B2
Studii și activități de predare în Franța

Competente si abilitati sociale

Da, dobândite prin autoinstruire, cercetare ştiinţifică şi experienţă practică
Lucrul în echipă, lucrul în cadrul mai multor proiecte în paralel, abilităţi de coordonare, comunicare şi
relaţionare

Competente si aptitudini
organizatorice

Bune capacităţi de relaţionare / comunicare interpersonală şi instituţională / organizaţională.
Organizare şi coordonare activităţi în echipă. În perioada 2008-2012 am ocupat funcţia de şef
colectiv, coordonând şi evaluând activităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor pe linie de învâţământ
şi cercetare ştiinţifică.

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

Avansate, obţinute prin studiile finalizate (Liceu de Informatică, Facultate de Contabilitate şi
Informatică de Gestiune) şi prin studiu individual. Competenţe de lucru cu aplicaţiiile Microsoft Office
(Word, Excel, Access, Power Point, Publisher), Adobe, cunoştinţe de utilizare a Internetului şi a
aplicaţiilor de poştă electronică.

Alte competente si aptitudini

Autor şi/sau coautor a cinci cărţi de specialitate în domeniile Controlului, Expertizei şi Auditului,
Consoidării, publicate în edituri recunoscute CNCSIS şi a peste 50 de articole, comunicări şi
cercetări ştiinţifice;
FORMATOR ADULŢI, Cod COR 241205;
Cunoaşterea legislaţiei privind Cadrul Naţional al Calificărilor, reglementarea serviciilor de furnizare
a formării profesionale, validarea şi certificarea competenţelor, cunoaşterea reglementărilor
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Permis de conducere

europene privind Cadrul calificărilor şi formarea profesională, ca urmare a dobândirii calității de
formator și a participării în cadrul unor proiecte care au ca obiect formarea profesională și
dezvoltarea unui sistem de calificări în învățământul superior din România, dezvoltate de către
ACPART / ANC
Categoria B
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