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Curriculum vitae  

Europass  

 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume Octav Badiu 
 

Adresă(e)  Bucuresti, sector 1, Str. Siriului, nr. 33-35, ap. 1 

Naţionalitate(-tăţi)  Romana 
  

Data naşterii 02.09.1955 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional Partener 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1998-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Partener 

Activităţi şi responsabilităţi principale Partener responsabil cu controlul calitatii misiunilor de audit, misiuni speciale de audit (servicii 
conexe), audit intern pentru institutii de interes public si organizatii neguvernamentale, proiectare, 
realizare si actualizare sistem informatic specific activitatii firmei si gestiunea bazei de date. 
Responsabilitatile recente ale partenerului firmei sunt: 
- Misiuni de audit statutare si financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit pentru 
entitati economice si organizatii non-profit. 
- Gestionarea economica a unui portofoliu de companii de marime medie in legatura cu misiuni de 
audit, consultanta economico – financiara si fiscala si activitati contabile. 
- Gestiune baza date 
 

Numele şi adresa angajatorului    3B EXPERT AUDIT S.R.L. 

   Strada  Aurel Vlaicu 114, sector 2, Bucuresti,  020098 

   T:+4 021 211 74 59 

W: www.auditor.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Expertiza contabila/ auditare 

  

Perioada 1992-1998  

Funcţia sau postul ocupat Manager de divizie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activitatii filialei bancii in ansamblu. 

Numele şi adresa angajatorului BANKCOOP  Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul bancar  

  

Perioada 1974-1992 

Funcţia sau postul ocupat Director al departamentului IT si dezvoltare software 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu sistemul de calculatoare in cadrul companiei  

Numele şi adresa angajatorului ELECTROMAGENTICA Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectorul IT si dezvoltare 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Consultant fiscal, Certificat de atestare a calitatii de consultant fiscal Seria CF Nr. 
0000438/03.04.2007, carnet nr. 360/2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera Consultantilor Fiscali 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Auditor financiar, in urma promovarii examenului  sustinut la C.A.F.R, Carnet nr. 2.139/26.06.2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CAFR – Camera Auditorilor Financiari Romani 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil, membru CECCAR – Carnet  nr. 20848/2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CECCAR 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Membru CECCAR, contabil autorizat cu studii superioare – carnet nr. 41003/1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CECCAR 

  

Perioada 1970-1974 

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. 
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Informaţii suplimentare Interese personale: dezvoltare software, lectura. 
  

 


