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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BADIU ANISOARA ADRIANA 
Adresă(e) Bucuresti, sector 1, Str. Siriului, nr. 33-35 ap. 1 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 25.08.1954 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul ocupaţional Partener 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1998-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Partener 

Activităţi şi responsabilităţi principale Partener responsabil cu misiuni de audit statutar si financiar in conformitate cu Standardele 
Internationale de Audit, misiuni de audit intern pentru entitati economice reglementate BNR, CSA, 
CNVM, entitati tranzactionate pe o piata reglementata. 
Partener responsabil, coordonator echipa de audit pentru misiuni de audit, situatii financiare ale 
societatilor de asigurare pe o perioada mai mare de 2 ani: CERTASIG S.A; GERMAN ROMANIA 
ASSURANCE S.A. (GERROMA), indeplinind cerintele din art. 4 lit. d), anexa Ordin CSA nr. 
22/2008 

  Lector si organizator de cursuri de pregatire profesionala continua pentru consultanti fiscali si auditori si 
seminarii pe teme fiscale si contabile pentru entitati economice care aplica reglementarile contabile 
aprobate de BNR, CSA, CNVM si MFP. 

  Participare activa la elaborarea monografiilor contabile pentru IFN–uri, cu acreditarea BNR, ASLR,  si 
MFP. 

  Elaborare manual „Contabilitate IFN si raportari BNR”, cu actualizare permannata on-line, consultanta 
IT la elaborarea sistemelor informatice utilizate in activitatea desfasurata de IFN-uri 

 Consultanta financiar-contabila si fiscala, expertize conrabile judiciare si extrajudiciare, lichidari 
judiciare, evaluari firme si active pentru entitati din domenii diferite de activitate. 
Organizare sistemelor de contabilitate, asistenta tehnica in elaborarea manualelor de politici contabile, 
de ghiduri si manuale de proceduri de control intern, norme interne obligatorii reglementate prin ordine 
CSA, CNVM si BNR. 
 

Numele şi adresa angajatorului    3B EXPERT AUDIT SRL 
   Strada  Aurel Vlaicu 114, sector 2, Bucuresti,  020098 
   T:+4 021 211 74 59 

W: www.auditor.ro 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit /expertiza contabila/ evaluari/lichidari judiciare 

  
Perioada 1995-1998 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct constatare si urmarire persoane juridice  
Numele şi adresa angajatorului Administratia Financiara Sector 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul public 
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Perioada 1990-1995 
Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu persoane juridice  

Numele şi adresa angajatorului Administratia Financiara Sector 4 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul public 

  
Perioada 1885-1990 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 
Numele şi adresa angajatorului Oficiul de Calcul ICE ROMSIT 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
  

 
Perioada 1978-1985 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Calcul al Centralei Sticlei si Ceramicei Fine 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 
Calificarea / diploma obţinută Consultant fiscal, Certificat de atestare a calitatii de consultant fiscal Seria CF Nr. 

0000439/03.04.2007, carnet nr. 359/2007 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Camera Consultantilor Fiscali 

  
Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Auditor in domeniul calitatii serviciilor contabile, Legitimatie CECCAR 01/2002 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
CECCAR 

  
Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Formator in domeniul IAS si auditor financiar 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
CAFR – Camera Auditorilor Financiari Romani 

  
Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Membru permanent al Camerei Auditorilor din Romania C77/2000 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
CAFR - Camera Auditorilor Financiari Romani 

  
Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Membru Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare cu Legitimatia nr. 
10323/29.12.1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Uniunea Nationala a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare 

  

Perioada 1999 
Calificarea / diploma obţinută Membru ANEVAR, legitimatia nr.3313/1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANEVAR 
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Perioada 1996 
Calificarea / diploma obţinută Cenzor extern independent cu atestari anuale 

  
 

 
Perioada 1992 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil autorizat, carnet nr. 4976/1996 
  

Perioada 1992 
Calificarea / diploma obţinută cursuri de specializare pentru lector TVA 

  
Perioada 1974-1978 

Calificarea / diploma obţinută Diploma in Stiinte Economice 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Cibernetica si Informatica Economica 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   A1  A1  A1  A1  A1 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, comunicare excelenta cu clientii si colegii. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice si de prioritizare considerabile. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Intelegerea si punerea in aplicare a standardelor Internationale de Contabilitate (IAS) , a principiilor  
de management , numeroase premii oferite de catre organizatiile profesionale. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competente Microsoft Office si programe specializate de contabilitate. 

  

Permis(e) de conducere Carnet de conducere. 
  

Informaţii suplimentare Interese personale: literatura, calatorii. 
  

 


