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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume COMAN FLORIN 

Adresă(e)  
Telefon(oane)    

Fax(uri) - 
E-mail(uri)  

 

 
Naţionalitate(-tăţi)  

 

 
Data naşterii  

 

 
Sex  

 

 

Domeniul ocupaţional Contabilitate 
 
 
 

 

Experienţa profesională 
 

 
 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Activitati desfasurate la nivel de societate 
comerciala: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 

2004-prezent 
 
Senior contabil 
Efectuarea întregii game de lucrări contabile și fiscale, inclusiv bilanț contabil; coordonare activitate 
de contabilitate, consultanță fiscală și management 
Expert Consulting Com SRL 
Contabilitate / Consultanță fiscală 
Organizarea si asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor in contabilitate, cronologic si 
sistematic, corespunzatoare operatiunilor patrimoniale specifice unei societati comerciale. 
Organizarea, indrumarea, conducerea, verificarea desfasurarii in mod eficient a activitatii financiar-
contabile a societatii comerciale in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile societatii fata de bugetul statului cu 
respectarea termenelor legale (D100, D112, D300, D390, D394, etc.). 
Asigurarea asistentei la derularea controalelor fiscale cu ANAF sau alte institutii ale statului; 
Mentinerea legaturii cu auditorii societatii in vederea efectuarii auditului anual. 
Oferirea consultantei de specialitate managementului sau celorlalte departamente. 
Intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a situatiilor 
financiare semestriale si anuale. 
Monitorizarea schimbarilor in legislatia financiar-contabila si asigurarea respectarii reglementarilor 
financiare, contabile, legislative, sau referitoare la impozite si taxe. 
Verificarea jurnalelor de TVA, registrului de casa, registrului de banca. 
Intocmirea documentatiilor solicitate de banci in vederea contractarii de credite bancare. 
Participarea la actiunile de inventariere ale societatii. 
 
 
 
2001 – 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, metodică şi de cercetare ştiinţifică, predare şi                                                    
seminarizare a cursurilor de Contabilitate financiară,  Contabilitate fiscală       naționala și comunitară 
Bazele contabilității și Contabilitate bancară în cadrul Facultăţii de Finanţe şi Bănci - Bucureşti,   
Facultații de Management  Financiar Contabil – București și  Facultăţii de Finanţe şi Bănci- 
Câmpulung Muscel (licență, masterat).   
Participarea în cadrul TVRM la emisiuni pe probleme  didactice, educative. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

 
 
 

Perioada 
 

   
 
 
2000 – 2001 

 
 

                                                                                                                          Funcţia sau postul ocupat 
 Coordonator Compartiment Clientela, Decontari,  WU, Contabilitate / Contabil-șef   

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

 Conducerea activității din cadrul sucursalei, coordonare, control 

Numele şi adresa angajatorului  Banca Românească, Sucursala Complex Romexpo/Băneasa   
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Bancar 

                                            Perioada  1997 – 2000 
  

 

Funcţia sau postul ocupat Economist - centrala băncii (01.01.1997- mai 1998), Șef serviciu Decontări speciale,   Direcția 
Contabilitate - centrala băncii (mai 1998-aprilie 1999), Director economic Sucursala Plevnei (aprilie 
1999-23.05.2000). 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 Execuție, conducere a   activității din cadrul serviciului și, ulterior, a sucursalei. 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 Banca Internațională a Religiilor,  București 

            Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Bancar 
 

 
 

                                            Perioada 
 

  
 
1990 – 2000 
  

 

 

Alte activitati 
Anul universitar 1996-1997, preparator la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management 
Financiar contabil, București (01.10.1996-01.01.1997 CM /  01.01.1997-sfârșitul anului universitar - 
colaborare) 
15.03.1995-29.04.1996 contabil SC Solar SA 
Anul scolar 1990-1991, profesor suplinitor la Școala Generală, Nr.1,  Slobozia, Argeș 
Anul universitar 1999-2000 colaborator (seminare)  la  Academia de Studii Economice, București 
Anul universitar 1999-2000 colaborator (curs)  la Universitatea Europa Ecor, București 
Anul universitar 1998-1999 colaborator (seminare)  la  Academia de Studii Economice, București 
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Educaţie şi formare 1997-2000 
Doctoratul la Academia de Studii Economice București, Analiza și perfecționarea   controlului în 
sistemul bancar, Doctor în economie / Specializarea Contabilitate 
1991-1996 
1.Facultatea Finanțe, Bănci, Contabilitate și Informatică de   gestiune, Academia de Studii 
Economice, București 
2.Modulul de Psihopedagogie, Metodica predării și practica   pedagogică, organizat de Departamentul 
pentru pregătirea    personalului din cadrul Academiei de Studii Economice București 
3.Participarea la sesiunile de comunicări științifice organizate de  Academia de Studii Economice 
București, concretizată în obținerea mai multor premii                     
1986-1988 
Liceul de Științe ale Naturii „Zinca Golescu” Pitești, Diploma de Bacalaureat 
 
Calificări profesionale 
1.Expert contabil, carnet prof.nr.16588 

  2.Consultant fiscal, carnet prof.nr.977 
 
Cursuri de perfecționare  
1.Cursul de atestare in calitate de operator de acces, organizat de S.N.C.D.D. 
2.Management bancar, organizat de Institutul Bancar Roman 
3.Contabilitate  bancara, organizat de Institutul Bancar Roman 
4.Cursuri de pregătire profesională anuale organizate de CECCAR 
5.Cursuri de pregătire profesională anuale organizate de CCFR 
 

   
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

            
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Disponibilitate de comunicare și bună relaționare cu cei din jur 
Abilitatea de a lucra cu alte persoane 
Capacitatea de a împleti cunoștințele practice cu cele teoretice 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, disponibilitate la sarcini, spirit de echipă, deschis spre cunoştinţe şi 
experienţe noi, iniţiativă, responsabilitate, flexibilitate, abilitate de a coordona activitatea 
altor persoane. Capacitate de coordonare și organizare a activității, dobândită în urma 
funcțiilor de conducere deținute. Bun negociator şi evaluator. Fire sociabilă, comunicativă, 
deschisă la dialog.  

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel, Internet Explorer, programe de contabilitate 
 

 

 

Informaţii suplimentare Membru în comisiile de sustinere a lucrarilor de  licenta si de disertatie la facultatea de 
Management Financiar Contabil,  Universitatea Spiru Haret 
Autor al mai multor studii si carti de specialitate. 
 

  

                            15.05.2022                                                                            dr.ec. Florin Coman 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

