Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Vasile Cristian Ioachim Miron
Str. Dragasani, Nr. 8, 510002 Alba Iulia (Romania)
0746254315
cristi_mir89@yahoo.com
Sexul Masculin | Data naşterii 04/12/1989 | Naţionalitatea Roman

POZIŢIA

Doctor in contabilitate

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2016–Prezent

Administrator
DICRIS CONT EXPERT SRL, ALBA IULIA (România)
-gestionarea sarcinilor curente si pe termen lung din cadrul firmei;
-activitati specifice legate de contabilitate, fiscalitate, maagement al fortei de munca etc;
-mentinerea relatiilor cu clientii;
-dezvoltarea portofoliului de clienti;
-urmarirea dezvoltarii profesionale si a afacerii in sine;

2015–Prezent

Expert Contabil (liber profesionist)
-activitati de contabilitate financiara;
-intocmire si depunere declaratii fiscale;
-gestionarea resurselor umane.

21/07/2011–Prezent

Economist
OMA GRUP INSTAL SRL
George Topirceanu, 15, Alba Iulia (România)
-receptia materialelor, consumul materialelor, gestiunea stocurilor, intocmirea registrului de casa,
intocmirea documentatiilor pentru participarea la licitatii, mentinerea relatiilor cu furnizorii, gestionarea
activitatii de aprovizionare, lansarea comenzilor.
Tipul sau sectorul de activitate Executie retele de apa si canalizare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
09/2014–Prezent

Doctorand - Domeniul Contabilitate
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Alba Iulia (România)
Tema de cercetare: Modele de analiza a pozitiei financiare si a performantei economice pe baza
informatiilor furnizate de situatiile financiare anuale

2014–Prezent

Expert contabil acreditat CECCAR
Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati din Romania, Alba Iulia (România)

2011–2013

Master - Auditul si controlul agentilor economici
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Alba Iulia (România)
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Certificat de absolvire - Expert achizitii publice
Fundatia PAEM Alba, Alba Iulia (România)

2012–2012

Certificat de absolvire - "Intelegerea si aplicarea Standardelor
Internationale de Raportare Financiara (IFRS)"
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, Alba Iulia (România)

2008–2011

Diploma de licenta (economist)
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Str. N. Iorga, nr.11 - 13, 510009 Alba Iulia (România)
www.uab.ro
Contabilitate financiara, contabilitate bancara, expertiza contabila, fiscalitate, finante, gestiune
financiara, piete financiare, contabilitate de gestiune, contabilitatea institutiilor publice, statistica.

2004–2008

Tehnician in activitati economice
Colegiul economic "Dionisie Pop Martian" Alba Iulia
Str. O. Goga nr. 11, Alba Iulia (Romania)
Contabilitate, finantarea afacerii, economia intreprinderii, matematica

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Romana

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleza

C1

C2

C1

C1

C1

Franceza

A1

A1

A1

A1

A1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

-sociabil;
-seriozitate;
-comunicativ;
-integrarea rapida in colectiv nou;
-eficient;
-gandire pozitiva.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-bun organizator;
-prioritizarea sarcinilor de lucru;
-spirit de echipa;
-spirit de initiativa;
-constructiv.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-orientare spre performanta,spre rezultate;
-atentie la detalii;
-disponibilitate de lucru in conditii de stres;
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-disponibilitate de lucru la program prelungit;
-inclinatie spre domeniul tehnic si spre domeniul achizitiilor publice.
Competenţă digitală

-o buna cunoastere a programelor din pachetul office (excel, word, powerpoint);
-abilitati de lucru cu programe din domeniul contabil (saga, ciel, winmentor);
-abilitati de lucru cu programe de ofertare din domeniul constructiilor (e-devize, doclib, etc.).

Alte competenţe
Permis de conducere

-pasionat de fotbal, tenis de masa, snooker

A, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Media anilor de studiu in timpul facultatii - 9,92;

Publicaţii

-11 articole publicate in reviste indexate in baze de date internationale;
-8 articole publicate in reviste recunoscute la nivel national;
-5 articole sustinute la conferinte internationale din tara si din strainatate.
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