Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

IORDACHE IRINA DIANA
DECEBAL 3,SECTOR 3, BUCURESTI
+40 757997478
irina.iordache07@gmail.com
română
05.03.1990
feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Martie 2019 - Prezent
Sef Serviciu Contabilitate IFRS









Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Inregistrarea în contabilitate a facturilor de furnizori/clienti repartizati de
managerul de departament
Constituirea dividendelor de încasat de la Filialala societăţii, în baza Hotărârii
AGA
Constituirea şi anularea de provizioane și ajustări pentru executiv
Analiza lunara a conturilor din balanta de verificare
Intocmirea diverselor situatii analitice sau centralizatoare pe conturi la
solicitarea conducerii serviciului/departamentului
Realizarea punctajului pe facturi ori de cate ori este cazul cu toti furnizorii/clientii
Intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale
inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

Hidroelectrica, sector 1, Bucuresti
Energie electrica

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Septembrie 2017 - Martie 2019
Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice

Activităţi si responsabilităţi
principale

 Responsabila de planificarea bugetelor pe termen mediu si de planificarea
strategica;
 Responsabila cu verificarea si analiza rezultatelor economice;
 Responsabila cu identificarea si analiza deviatiilor dintre performantele
realizate si cele planificate pentru a fi raportate si folosite in luarea deciziilor
de catre management;
 Responsabila cu dezvoltarea analizelor economice complexe la nivel de client,
tara, segment si cont;
 Responsabila cu coordonarea proiectelor si/sau proceselor independent sau
impreuna cu Managerul de strategie si planificare a vanzarilor
Hewelett Packard, sector 1, Bucuresti

Numele şi adresa angajatorului
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

IT

Mai 2017 - August 2017
Director Financiar
 trasarea impreuna cu actionariatul a strategiei companiei din punct de vedere
financiar;
 stabilirea bugetului societatii impreuna cu presedintele şi cu ceilalti sefi de
departamente;
 evaluearea fezabilitatii investitiilor;
 asumarea bugetelor si de stabilirii unui sistem de masurare a performantei;
 punerea la dispozitia directorului general de informatiile financiare necesare
pentru deciziile manageriale in raport cu furnizorii, clientii, bancile sau alte
entitati juridice;
 identificarea riscurilor la care se expune compania si cauta modalitati de a le
evita sau daca nu se pot anula, pentru a le reduce;
FVD Global House, strada Venezuela nr. 6-8, sector 1, București.
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Servicii de consultanță

Ian 2017 - Apr 2017
Sef Structura de Securitate
 coordonarea activitatii Strucurii de Securitate din cadrul ANDR;
 elaborarea normelor interne de aplicare a reglementarilor privind protectia
informatiilor clasificate;
 monitorizarea implementarii normelor interne de securitate a informatiilor
clasificate, precum si modul de respectare a acestora in cadrul institutiei;
 consilierea sefului institutiei pentru toate aspectele privind securitatea
informatiilor clasificate;
 responsabila cu initierea procesul de solicitare a eliberării certificatelor de
securitate, din dispozitia sefului institutiei;
 organizarea si desfasurarea procesului de pregatire a personalului in domeniul
protectiei informatiilor clasificate

Numele şi adresa angajatorului Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, Str. D. I. Mendeleev nr. 21 - 25,
Sector 1, București
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Administratie / Sector Public

Perioada Sep 2015 - Apr 2017
Funcţia sau postul ocupat Vicepresedinte
 a doua persoana in organizatie dupa Presedinte, reprezentand organizatia pe
Activităţi si responsabilităţi
plan extern;
principale
 coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitatii Departamentului Financiar
si a Serviciului de Cooperare Internationala.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, Str. D. I. Mendeleev nr. 21 - 25,
Sector 1, București
Administratie / Sector Public

Mar 2013 - Sep 2015
Director Cabinet
 organizarea, conducerea și îndrumarea activitatii personalului cabinetului
secretarului de stat
 transmiterea ordinelelor, dispoziţiilor și rezoluţiilor secretarului de stat,
urmărind modul de soluţionare și informnd asupra stadiul executării lor;
 asigurarea realizarii unor materiale documentare pentru problemele complexe
care necesită o documentaţie voluminoasă, în vederea prezentării
secretarului de stat;
 actualizarea agendei de lucru a secretarului de stat;
 studierea și însușirea conţinutul actelor normative care reglementează
activitatea Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive;
 reprezentarea secretarului de stat în relaţiile cu persoane din afara cabinetului
 măsuri pentru asigurarea caracterului de confidenţialitate al unor activităţi din
cadrul cabinetului - acces la informaţii clasificate, în condiţiile legii

Numele şi adresa angajatorului Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, Str. D. I. Mendeleev nr. 21 - 25,
Sector 1, București
Tipul activităţii sau sectorul de Administratie / Sector Public
activitate
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Perioada Sep 2012 - Mar 2013
Funcţia sau postul ocupat Consilier pe probleme financiare
Activităţi si responsabilităţi
 responsabila de realizarea unui studiu de fezabilitate pentru un depozit de
principale
deșeuri radioactive în România;
 responsabila cu identificarea metodelor de finanţare a proiectului de
depozitare a deșeurilor radioactive
Numele şi adresa angajatorului

Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, Str. D. I. Mendeleev nr. 21 - 25,
Sector 1, București
Tipul activităţii sau sectorul de Administratie / Sector Public
activitate

Perioada Sep 2010 - Mar 2012
Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager - Info - Cont Audit
Activităţi si responsabilităţi
 preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
principale
 primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate;
 preluarea, inregistrea, distribuirea la compartimentele implicate
corespondenta;
 indosarierea si arhivarea corespondentei primite din partea partenerilor,
clientilor si a celorlalti angajati;
 actualizarea bazei de date documente;
 asigurarea logisticii de calatorie pentru conducerea firmei (rezervari hotel
transport);
 elaborarea si redactarea documentelor si rapoartelor cerute de management;
 procurarea rechizitelor si consumabilelor de birou si alte materiale necesare
functionarii biroului;
 participarea la sedintele de lucru si redactarea minutei intalnirilor;
 participarea la organizarea evenimentelor din cadrul firmei
Numele şi adresa angajatorului Info - Cont Audit, str. Franceza, sector 1, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul de Contabilitate - Audit
activitate

Educatie si formare
Perioada

2017 – prezent

Calificarea/diploma obţinută Doctorand in Contabilitatea IFRS-urilor
Lucrarea de cercetare: Optimizari ale politicilor contabile si de raportare financiara
adecvate pietelor de operare a companiilor. Studiu empiric asupra valentelor IFRS
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Contabilitate
formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite

2012 – 2014
Master în Managementul Riscului si Actuariat
Lucrare de disertație: Adaptarea ERM (Enterprise Risk Management) la nivelul unei
companii
 Teoria probabilitatilor
 Teoria estimatiei si analiza datelor
 Managementul riscurilor macroeconomice
 Procese stohastice
 Matematici financiare
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de
formare

Management financiar
Serii de timp si regresii
Analiza si controlul riscului
Microeconomia incertitudinii

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci
si Burse de Valori

2009 - 2012
Licență în Finante
Lucrare de licență: Studiu comparativ privind TVA la nivelul Uniunii Europene
















Microeconomie
Bazele contabilitatii
Managementul general al firmei
Macroeconomie
Statistica
Baze de date
Econometrie
Contabilitate financiara
Modelarea deciziei financiar-monetare
Piete de capital
Fiscalitate
Inginerie financiara
Relatii monetar-financiare internationale
Contabilitate bancara
Investitii directe si finantarea lor

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci
si Burse de Valori

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

Rezultate representative
obtinute

2009 – 2010
Diploma „Postgraduate” in managementul ospitalitatii
Ecole Hoteliere de Lausanne, Lausanne, Switzerland





Atestat in informatica;
"Database Design and Programming” - Oracle Academy certification;
Leadership and Management for Introducing and Expanding Nuclear
Power Programmes - IAEA certification



Participarea la seminarii si actiuni organizate in domeniul economic la
nivel international, dupa cum urmeaza:
 1st International Conference Global Ethics - Key of Sustainability (GEKoS),
Bucharest, May 15th, 2020, cu lucrarea: Transparency around the world.
Empirical study on information reported on financial markets
 The 16th Economic International Conference New challenges and
opportunities for the economy 4.0, Suceava, May 7th- 8th, 2020, cu lucrarea:
Awareness level of IFRS among managers in Romania
 International conference on management, economics and accounting –
ICMEA 2019, 14-15 november 2019, Alba Iulia, cu lucrarea: LEASING 2019:
The impact of applying ifrs 16 on financial reporting
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 The 1st international conference on economics and social sciences
challenges and trends in economic and social sciences research, 16-17 April
2018, Bucharest, Romania, cu lucrarea: Including the Ecological Dimension
in Enterprise Strategies



Participarea la seminarii si actiuni organizate in domeniul nuclear la
nivel international, dupa cum urmeaza:
 Workshop on Stakeholder Involvement and Communication in Environmental
Remediation, 2012, Roskilde, Denmark
 cu lucrarea: „Stakeholder Involvement in Rehabilitation of Former
Uranium Mining and Milling Sites”
 IAEA technical meeting on addressing the constraints to implementation of
decommissioning and environmental remediation programmes, 2013, Vienna,
Austria
 cu lucrarea: „National report on of decommissioning and environmental
remediation programmes”
 Second Workshop on Civil Liability for Nuclear Damage, Vienna, Austria, 2013
 Regional Workshop on Element 5: Interaction between Technical and Social
Aspects in Environmental Remediation Projects,2013, Vienna, Austria
 Interregional Workshop on Life Cycle Regulatory Processes for Environmental
Remediation of Contaminated Sites, 2013, United States of America,
Albuquerque
 IAEA Int. Ministerial Conference on NP in the 21st Century, 2013, St Petersburg,
Rusia
 Regional Workshop on Element 5: Interaction between technical and social
aspects in environmental remediation projects, 2014, Vienna, Austria
 cu lucrarea: „A historical overview of public involvement and the
interplay between technical and social aspects”
 Practical Training course on Planning and Implementation of Nuclear Facility
Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites , 2014,
Argonne, United States of America
 cu lucrarea: „An overview of the technical and social aspects for siting a
new LILW repository in Romania”
 Workshop on Environmental Impact Assessment for Decommissioning of Nuclear
Installations 2014, ISPRA, ITALY
 Technical Meeting of the International Low Level Waste Disposal Network, 2015,
Vienna, Austria
 cu lucrarea: Cost Estimation for Low Level Waste Disposal in Romania
 Interregional Workshop on Good Practices on NORM Residues and Waste
Management, 2015, Kuala Lumpur, Malaysia
 Nuclear Decommissioning and Used Fuel Strategy Summit, 2016, Phoenix, USA
 Workshop on Stakeholder Exchange of Experiences & Challenges for
Newcomers & Expanding NPPs, 2016, Mexico City, Mexico


Publicatii:
 Iordache, Irina Diana, Perceptions and Trends Following the Application of IFRS
in Romania, Audit Financiar, ISSN: 1583-5812, vol. XVIII, no. 2, 2020, pp. 376384, DOI: 10.20869/AUDITF/2020/158/012
 Iordache, Irina Diana, Information Transparency on Financial Markets, an
International View, Audit Financiar, ISSN: 1583-5812, vol. XVIII, no. 3, 2020, pp.
568-577, DOI: 10.20869/AUDITF/2020/159/020
 Irina Diana Iordache, Tatiana Dănescu, Actuarial Assumptions for Employees
Benefits, ACTA MARISIENSIS, SERIA OECONOMICA, ISSN L 2668-31, DOI:
10.2478/amso-2019-0001
 Monica PETCU & Iulia DAVID-SOBOLEVSCHI & Irina Diana IORDACHE, 2018.
"Including the Ecological Dimension in Enterprise Strategies" PROCEEDINGS OF
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND SOCIAL
SCIENCES, Bucharest University of Economic Studies, Romania, vol. 1(1), pages
483-489, April
 Marilena Gughea, Irina Diana Iordache, Aspecte privind reflectarea in contabilitate
a unor cheltuieli de natura financiara, Revista Ministerul Finantelor Publice, nr.
2/2020, ISSN 1582-9774
 Marilena Gughea, Irina Diana Iordache, Tratamentul contabil al unor operațiuni
specifice domeniului agricol, Revista Ministerul Finantelor Publice, nr. 10/2017,
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ISSN 1582-9774

Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleză
Spaniola

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Ascultare

B2

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent
Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

B2 independent B2 independent B2 independent B2 independent B2 independent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Ambițioasă, comunicativă, în permanență în căutare de noi oportunități
Organizată, spirit de echipă, serioasă

Microsoft Office

Categoria B
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