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Curriculum vitae                                                                                          

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cristina Nicoleta Caranica 

Adresă(e) București, România 

Telefon(oane) +40 745 554 067   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) cristina.caranica@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 08.12.1982 

Sex F 

  

Experienţa profesională                                                 

Perioada 01.12.2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat CONSILIER și COORDONATOR Centrul Național de Recunoaștere și 
Echivalare a Diplomelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea cererilor din partea statelor membre ale UE și a statelor SEE privind 
cetățenii români sub supravegherea coordonatorului național din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe în sistemul IMI 

Numele şi adresa angajatorului MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Full time, Educație / echivalare studii 
  

Perioada 10.2015 – 02.2016 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 
Academia de Studii Economice din București 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune – Catedra de Contabilitate și 
Audit 
Seminarii la disciplina: Bazele Contabilității 

  

Perioada 02.2015 – 05.2015 

Funcţia sau postul ocupat Visiting Professor 
ESSEC – BUSINESS SCHOOL Paris, Franța – Departamentul de Contabilitate și 
Audit 

  

Perioada 01.07.2012 – 30.11.2014 

Funcţia sau postul ocupat CONSILIER Compartimentul Verificare Proiecte finanțate prin Organismul          
Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane Ministerul Educației Naționale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea monitorizării tehnice și financiare a proiectelor contractate în cadrul 
axelor prioritare / domeniilor majore de interventie delegate OIPOSDRU-MEN; 
primirea și verificarea cererilor de rambursare, cererilor de rambursare TVA, 
prefinanțare și plată și a documentelor suport; misiuni de verificare la fața locului 

Numele şi adresa angajatorului MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Full time, Educație / proiecte finanțate european / verificări financiar-contabile și 
tehnice 

  

Perioada 09.10.2007 – 30.06.2012 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF SERVICIU Direcția Control Financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificări financiare, reporting, implementare proceduri și noi programe IT, 
coordonare echipă și training personal 

Numele şi adresa angajatorului BANCPOST SA, București 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Full time, Bănci / Instituții financiare 
  

Perioada 22.08.2006 – 09.10.2007 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF DEPARTAMENT Direcția Contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea raportarilor către grup și CSA, organisme abilitate în domeniu; 
Procesarea operațiunilor de bancă și casă, avansuri spre decontare, contabilizarea 
polițelor pe centre venit, întocmirea declarațiilor aferente contribuțiilor lunare, 
păstrarea legăturii cu colaboratorii din domeniu, legătura cu firma ce audita 
compania 

Numele şi adresa angajatorului EOS RISQ ROMÂNIA SRL, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Full time, Finanțe / Contabilitate / Asigurări 
  

Perioada 02.05.2006 - 21.08.2006 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT I DEBUTANT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndeplinirea sarcinilor financiare din cadrul proiectelor desfășurate 

Numele şi adresa angajatorului INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Full time, Statistică / matematică / economie / limbi străine 
  

Perioada 20.09.2005 - 30.04.2006 

Funcţia sau postul ocupat ADMINISTRATOR FINANCIAR III 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitatea de gestiune în activitățile de producție și asigurarea servicilor, 
contabilitatea clienților și furnizorilor, contabilitatea mijloacelor fixe 

Numele şi adresa angajatorului COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”, BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Full time, Educație / contabilitate 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută AUDITOR FINANCIAR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit financiar, audit intern, expertiză contabilă, expertiză fiscală, analiză financiară, 
Management de procese, control intern, control financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CAFR – Camera Auditorilor Financiari din România, București 

  

Perioada 2013 – Prezent 

Calificarea / diploma obţinută DOCTORAND 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditul proiectelor finanțate din fonduri europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Doctorală de Contabilitate – Academia de Studii Economice din București 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută EXPERT CONTABIL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate și audit financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CECCAR – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE MASTER 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate în bănci și asigurări, audit bancar, reglementări bancare interne și 
internaționale, baze de date, marketing în asigurări, managementul riscului în bănci 
și asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București  
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Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENȚĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, statistică, contabilitate, matematică, baze de date, analiză financiară, 
geografie și istorie economica, finanțe, doctrine economice, drept comercial, dreptul 
muncii, drept civil, drept internațional, dreptul transporturilor, reglementări ale 
Uniunii Europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

  

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE BACALAUREAT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Economic Ion Ghica 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  C1 C1 C1 C1 C1 

Limba Franceza  C1 C1 C1 C1 B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, spirit de echipă, abilități de comunicare, adaptabilitate crescută, putere de 
evaluare, empatie dobândită prin implicarea în poziții specifice ocupate. Am 
îmbunătățit această experiență lucrând în HQ bancar și continuând cu activități 
ofițer de verificare si control 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spiritul de inițiativă, eficiență, abilități de organizare, eficiență în implementarea 
acțiunilor, responsabilitate, concentrare pe rezultate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office, IMI, SWIFT, FLEXCUBE, Business Objects, Epicor, Prime, Saga, Ciel, 
SAP, Corona, JIRA , MS Project Manager, gAudit 

  

Alte competenţe şi aptitudini Utilizarea bazei de date, căutare rapidă informatii, sortarea, selectare și arhivarea 
datelor structurate, utilizarea eficientă a software-ului și a echipamentului mobil 
pentru organizarea lucrului 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


