Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume SGĂRDEA FLORINEL MARIAN
E-mail sgardeafm@gmail.com, florin.sgardea@cig.ase.ro
Naţionalitate ROMÂNĂ
Data naşterii 26.08.1970
Stare civila

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională 25 de ani în învățământul superior economic
Perioada Din 01.10.1994 – prezent, cadru didactic la ASE din Bucuresti
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 1994-1997;

Asistent universitar 1997-2000;
Lector universitar 2000-2004;
Conferenţiar Universitar Doctor din 2004;
Profesor Universitar din septembrie 2015.

Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri, Cursuri şi seminarii universitare la disciplinele:

Control de gestiune, Contabilitate managerială, Bazele Contabilităţii, Contabilitate de gestiune,
Contabilitatea afacerilor, Contabilitate financiară, Proiecte Economice, Control financiar,
expertiză şi consultanţă în cadrul Masterului Complementar începând cu 2010.
Din 2011 predau un curs de Contabilitate managerială aprofundată şi un curs de Gestiune
fiscală şi socială la masterul profesional Contabilitate Control și Expertiză din Cadrul Facultătii
Contabilitate și Informatică de Gestiune, ASE București.
- elaborarea de lucrări de seminar şi proiecte individuale pentru studenţi,
- susținerea cursurilor şi seminariilor la facultăţile: CIG, EAM, ECONOMIE GENERALĂ din
cadrul ASE Bucureşti ;
- mobilizarea șoi coordonarea studenţilor pentru participarea la sesiunile de comunicări
ştinţifice;
- recenzii ale proiectelor de cercetare ale doctoranzilor din ASE București,
- participarea și susținerea de lucrări de cercetare la Conferinţe naţionale şi internaţionale;
- participarea în comisiile de evaluare de licenţă şi la Examenele de Admitere la ASE Bucureşti;
- realizarea unor contracte de cercetare cu mediul de afaceri şi contracte finanţate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării și Banca Mondială.
Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE,
Clădirea Ion N. Angelescu, Piața Romană nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învaţământ Universitar Economic

Perioada 14.01.2014- prezent
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Funcţia sau postul ocupat

-

consilier superior în Corpul de Control al Presedintelui INS
auditor superior la serviciul de audit intern din INS aparat central
director adjunct la Directia Buget și Contabilitate din INS ( 01.01.201630.06.2017)
director general Direcția Generala de Managemnt al Resurselor din INS (1 iulie
2017- prezent)

Activităţi şi responsabilităţi principale - activități de control tematic și control inopinat, control desfășurat în urma petițiilor primite sau

din dispoziția Președintelui INS;
- participare la misiuni de audit intern în INS aparat central și în țară, la direcțiile județene de
statistică DTS sau DRS;
- coordonarea şi monitorizarea activitătii financiar-contabile, direcția Buget Contabilitate în
calitate de director adjunct
- participarea în comisii de cercetare administrativă pentru stabilirea răspunderii patrimoniale
- coordonarea direcției generale de management al resurselor cu prioritate pe resursele
materiale, umane și financiare, monitorizarea execuției bugetare, avizare PAAP, bilanț și alte
acte financiar-contabile
Numele şi adresa angajatorului INSITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Bulevardul Libertății nr.16, sector 5, București,

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare statistică și producator de statistici oficiale
Perioada 01.09.1995- 01.09.2005
Funcţia sau postul ocupat Director Studii IEDD TIRGOVIŞTE
Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul activităţilor didactice, ţinerea de cursuri şi seminarii pentru disciplinele:

Bazele Contabilităţii, Contabilitate de gestiune şi Control de gestiune

- coordonarea şi monitorizarea procesului de invățămâmt și pregătire în cadrul centrului
teritorial IDD TÂRGOVIȘTE;
- verificarea şi semnarea Registrului Matricol IDD Târgovişte.
Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI,
FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învaţământ Universitar Economic
Perioada 01.01.1998-31.12.2006
Funcţia sau postul ocupat Director Economic
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune in construcții civile;

Întocmirea şi semnarea situațiilor financiare ( bilanț, cont de profis&pierdere, anexe, etc);
Întocmirea declaraţiilor fiscale, a decontului de TVA și a altor declarații față de autoritățile
locale ;
Analiza devizelor de construcții şi a situațiilor de lucrări pentru contracte publice şi private;
Raportări financiare pentru firma mamă din Grecia- Salonic;
Pregatirea dosarelor pentru participare la licitaţii publice- partea financiară;
Reprezentarea societăţii în faţa autorităţilor fiscale, vamale, sau alte autorități ale statului
român etc.

Numele şi adresa angajatorului TEROM THEMELIODOMI SRL

Str. Icoanei, 27, sector 2, BUCUREŞTI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții civile
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Perioada 01.01.2007-31.12.2009
Funcţia sau postul ocupat Director Economic
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi conducerea contabilităţii financiare şi de gestiune în întreprindere

Întocmirea şi semnarea bilanţului contabil;
Raportări financiare specifice contabilității consolidate pentru firma mamă din Franţa;
Întocmirea bugetului si urmarirea costurilor pe departamente de producție și funcționale
Întocmire declaraţii fiscale, decont de TVA
Reprezentare firmă în faţa autorităţilor fiscale, vamale, ITM etc

Numele şi adresa angajatorului SC LANDINVEST FLC GROUP SRL

N. Titulescu, Nr 2, sector 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Promovare&dezvoltare imobiliară
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE DOCTOR
Disciplinele principale studiate / Specializarea Contabilitate cu teza: “Perfecţionarea organizării contabilitatăţii de gestiune
competenţe profesionale dobândite şi calculaţiei costurilor în industria de medicamente
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
/ furnizorului de formare FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ Superior Economic
internaţională ISCED 6
Perioada 1994-1995
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE STUDII APROFUNDATE
Disciplinele principale studiate / Studii Aprofundate în specializarea AUDIT SI MANAGEMENT CONTABIL
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
/ furnizorului de formare FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ Superior Economic
internaţională ISCED 5
Perioada 1989-1994
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Conform foaie matricolă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
/ furnizorului de formare FACULTATEA FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ Superior Economic
internaţională
Perioada 01.02.2011-30.06. 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire
Disciplinele principale studiate / MANAGEMENT UNIVERSITAR
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
/ furnizorului de formare
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Perioada 15.01.2011- 30.03. 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI LA DISTANŢĂ
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
/ furnizorului de formare
Perioada 12.09.2018-06.12.2018.
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire seria A nr 0080
Disciplinele principale studiate / Competențe dobândite:
competenţe profesionale dobândite
1. Perfecționarea abilității de a lucra cu instituțiile Uniunii Europene

2. Capacitatea de a utiliza instrumente de analiză și de utilizare a managementului bazat
pe rezultate;
3. Capacitatea de a gestiona procesul de schimbare orientat către îmbunătățirea
perofromaței serviciilor publice;
4. Operarea cu instrumente de planificare, monitorizare și evaluare a proiectelor;
5. Conducerea eficientă a echipelor și acordarea de feedback pentru atingerea
rezultatelor
6. Dignosticarea și optimizarea situației patrimonial-contabiule și economico-financiare
7. Identificarea canalelor de comunicare și modul în care se pot utiliza pentru tipurile de
public;
8. Gestionarea eficientă a resurselor umane și participarea activă la procesul decizional.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba FRANCEZĂ

Ascultare

Vorbire
Citire

UTILIZATOR

Participare la
conversaţie

UTILIZATOR

Scriere
Discurs oral

UTILIZATOR

Exprimare scrisă

UTILIZATOR

UTILIZATOR

C2 EXPERIMENTAT C2 EXPERIMENTAT C2 EXPERIMENTAT C2 EXPERIMENTAT C2 EXPERIMENTAT

Limba ENGLEZĂ

B1

Limba GERMANĂ

A1

UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
UTILIZATOR
B1
B1
B1
B1
INDEPENDENT
INDEPENDENT
INDEPENDENT
INDEPENDENT
INDEPENDENT
UTILIZATOR
ELEMENTAR

A1

UTILIZATOR
ELEMENTAR

A1

UTILIZATOR
ELEMENTAR

A1

UTILIZATOR
ELEMENTAR

A1

UTILIZATOR
ELEMENTAR

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

Director de proiect şi membru în diferite echipe de cercetare:
Director de proiect în cadrul unor proiecte de cercetare desfăşurate în parteneriat cu mediul de
Competenţe şi abilităţi sociale afaceri sau cu organisme publice din România şi străinătate.
Membru în Consiliul Profesoral la Facultatea de Comerţ , EAM şi CIG 2009-2014;
Competenţe şi aptitudini Administrator la o firmă de contabilitate în perioada 2009-2014;
organizatorice Secretar Ştiinţific al ARACIS în cadrul proiectului FSE - ID POSDRU/2/1/S/1,
Expert Evaluator ARACIS din 2011;
Preşedinte de Comisie de Bacalaureat pentru sesiuniile: 2010 ,2011, 2012 şi 2013.
Membru în senatul universitar al ASE în perioada 01.02.2013-31.12.2015
Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft Office 2007/XP, Office 2010, Vista (Word, Excel, Power Point, Access)
a calculatorului Dbase 5 for Windows, Programe de Contabilitate utulizate: CIEL, SAGA, WIZZ-Mentor,
comunicare pe e-mail outlook.
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Competenţe şi aptitudini artistice Certificat de absolvire canto-popular la şcoala Populară de Artă Bucureşti pe durata de 3 ani clasa Profesor Ana Piuaru în 2006.
Membru în cadrul diverselor Membru Camera Cconsultanților Fiscali din Romania 2008-2012,
organisme Membru Camera Auditorilor Financiari Romania 2007- în prezent auditor inactiv,
Membru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 2005,
Expert vamal Autorizat din 2000- inactiv
Certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi
seria A nr 002301 eliberat de MFP, Școala de Finanțe Publice și Vamă la data de 21.07.2015.
Permis(e) de conducere Permis de conducere Categoria B din 1994.

Informaţii suplimentare DISCIPLINE PREDATE LA UNIVERISTĂȚI DIN ROMÂNIA
Control de gestiune, Contabilitate de gestiune, Bazele Contabilităţii, Contabilitate
financiară, Proiecte Economice, Contabilitatea în unitățile comerciale, Control financiar
și expertiză contabilă.
Domenii de interes și Controlul de gestiune, gestiunea şi analiza financiară a intreprinderii, auditul intern,
publicații management organizaţional şi management strategic; finanţe publice, guvernanţă
corporativă, contabilitatea instituțiilor publice, controlul intern public. Publicații în edituri din
România: 6 cărți și manuale de specialitate, peste 20 de articole științifice publicate în
reviste sau susținute la conferințe, membru în echipe proiecte de cercetare.

Data 15.12.2020
Semnătura,

Sgardea Florinel Marian
Atest cele spuse in acest document
15/12/2020 15:49:08 UTC+02
Locatie: București
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