
CURRICULUM VITAE

Informații personale
Nume, Prenume Istrate, Costel

Locul de muncă actual de muncă Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Adresă loc de muncă Iași, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, România

Telefon(oane) Fix: 0232201599, 0232201388 Mobil: 0740210637
Fax(uri) 0232271000

E-mail(uri) istrate@uaic.ro

Naționalitate(-tăți) română

Data nașterii 1969

Sex masculin

Experiența profesională

Perioada 1994 - prezent
Funcția sau postul ocupat 1) cadru didactic (preparator, asistent, lector și, în prezent, conferențiar universitar)

2) lector autorizat CECCAR
Activități și responsabilități

principale
1) susținerea de cursuri și de seminarii la discipline care țin de contabilitate, la
formații de licență și de master (inclusiv la cursuri postuniversitare de afaceri): Bazele
contabilității, Contabilitatea operațiunilor fiscale ale întreprinderii, Raportări financiare
în IAS/IFRS, Contabilitatea grupurilor de întreprinderi, Comptabilité en tourisme
2) susținerea de cursuri în cadrul formării continue organizate de CECCAR
(contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, contabilitatea operațiunilor de
reorganizare a societăților comerciale, IFRS)

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Tipul activității sau sectorul de activitate învățămînt superior

Perioada 1993-1994
Tipul activității sau sectorul de activitate producție de software

Funcția sau postul ocupat analist la echipa de soft pentru gestiunea stocurilor
Numele și adresa angajatorului SINTA SA Iași

Educație și formare

Perioada 1) 1995 - 2001 - doctorat în contabilitate, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
2) 1988 - 1993 - studii de licență la facultatea de științe economice a Universității „Alexandru
Ioan Cuza” Iași
3) 1983 - 1987 - studii medii la liceul economic Focșani

Calificarea / diploma obținută 1) diploma de doctorat în economie (domeniul contabilitate)
Disciplinele principale studiate /

competențe profesionale
dobândite

2) diploma de licență în științe economice, specializarea finanțe-contabilitate
3) diploma de bacalaureat



Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de

formare

1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
2 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
3) Liceul economic Focșani

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la
conversație

Discurs oral Exprimare scrisă

franceza bine foarte bine bine bine foarte bine
engleza greu de tot bine mediocru aproape

inexistent începător

Competențe și aptitudini
organizatorice

capacitate de muncă și de control al unor situați stresante

Competențe și aptitudini de
utilizare a calculatorului

MSOffice - bine

Activitate de cercetare

Cărți autor și coautor a 15 cărți, dintre careContabilitate și raportări financiare individuale și
consolidate (2016, Introducere în contabilitate (coautor, 2012, 2013 și 2015), Contabilitatea
nu-i doar pentru contabili! (2009 și 2016), Impactul reorganizării societăților comerciale
asupra calității informației contabile (coautor, 2009), Ghid pentru înțelegerea IS 27 (coautor,
2004), Fiscalitate și contabilitate în cadrul firmei (1999 și 2000)

Articole peste 90, din care:
- 13 în reviste sau volumele cotate ISI (5 în reviste cu factor de impact mai mare ca zero);
- 11 în alte reviste cotate în baze de date internaționale (BDI)
Cîteva titluri:
Statistical Assessment of the Value Relevance Of Financial Information Reported By

RomanianListed Companies (RJEF, 2016)
Accruals earnings management in emerging markets under the transition to IFRS: the case

of Romanian listed companies (TIBE, 2015)
The persistence of the accounting policies after the transition to IFRS of the Romanian listed

companies (JAMIS, 2015)
Impact of IFRS on the accounting numbers of Romanian listed companies (JAMIS, 2014)
Impact of IFRS on accounting data – Gray index of conservatism applied to some European

listed companies (SAAIC, 2013)
Gender issues in Romanian accounting profession (REBS, 2012)
Impact of IFRS on Romanian accounting and tax rules for fixed tangible assets (JAMIS,

2012)
Evolutions in the accounting – taxation (dis)connection in Romania, after 1990 (REBS, 2011)
Substance over form in a Romanian book-tax approach (SAAIC, 2011)

Conferințe peste 80 de participări, multe din ele conferințe internaționale din țară și din străinătate
(AMIS, Congrès AFC, GEBA, AAP etc)

Implicare în granturi Mai mult de 10 participări la granturi naționale și internaționale, din care 4 programe
TEMPUS (contractor sau responsabil al partenerului român), un Leonardo (director
financiar), 3 POSDRU (expert), 2 CNCSIS (membru)


