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Curriculum vitae   

Informaţii personale  

Nume / Prenume Andrei Florin 
Adresă(e) Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 1, ap. 18, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011146, România. 

Telefon(oane) Mobil: (004) 0726 77 86 70   

E-mail(uri) fl.andrei@yahoo.com   

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 17.05.1987 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat  Financiar-Bancar, Audit sau Management/Consultanţă 

Experienţa profesională     

Perioada Noiembrie 2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Auditor Intern Senior,  

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea misiunilor de audit complexe (ex.: investigații speciale, misiuni de audit de Grup, cerințe ale 
Managementului în ariile de risc operațional și de conformitate) și asumarea poziției de team leader și 
coordonator al echipei. De asemenea sunt implicat în procesul de planificare anuală și elaborarea și 
implementarea metodologiei de audit (programe de lucru și foi de lucru) și asigurarea suportului necesar 
pentru auditul Autorităților de Supraveghere, al Grupului sau Auditorului Extern. 

Numele şi adresa angajatorului Credit Agricole Bank, Str. Vasile Lascar, nr. 40-40 bis, subsidiară a Credit Agricole Group SA France 

Perioada September 2016 – October 2016 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Europarlamentar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu pregătirea comunicărilor pe teme economice, de activitate a europarlamentarului și a 
grupului PES (inclusiv newsletter și conținut online), proiectele dezvoltate și coordonate la Cabinetul 
europarlamentar, Fundație și grupul PES. De asemenea, am fost responsabil cu organizarea de 
conferințe sau evenimente precum și de activități financiar-administrative.  

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul European, 60 rue Wiertz, Brussels, Belgium. 

Perioada Martie 2016 – August 2016  

Funcţia sau postul ocupat Internal Audit Supervisor (Șef Servicu), Head Office 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea unei echipe de 5 persoane în efectuarea activităților de audit în aria de Head Office (risk 
assesment, angajamente de audit, follow-up și monitorizare, raportare către Grup/Comitetul de Audit și 
metodologie).  

Revizuirea rapoartelor aferente auditului efectuat, prin analiza conținutului și rezultatelor acestora în 
vederea îmbunătățirii sistemului de control intern. 

Pregătirea planului anual de audit prin evaluarea proceselor și riscurilor asociate și propunerea 
angajamentelor ce urmează a fi realizate. 

Numele şi adresa angajatorului Garanti Bank SA, Șos. Fabrica de Glucoză nr. 5, susidiară a Grupului BBVA  

Perioada Iulie 2015 – Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Internal Controls Coordinator, EMEA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea conformității cu legislația SOx prin design-ul, implementarea și revizuirea controalelor, 
politicilor și proceselor în contextul cadrului COSO. Efectuarea și coordonarea diferitelor controale 
(business și IT) legat de procesele financiare și menținerea legăturii cu auditorii interni și externi.  
Asigurarea expertizei pentru sistemul de control intern: identificarea timpurie a schimbărilor în procesele 
de business și ariile de interes ale Managementului legate de guvernanta și cadrul de control intern. 
Menținerea comunicării cu Controller-ii Financiari din EMEA și participarea în echipa locală de 
Management. 

Numele şi adresa angajatorului Goodyear Dunlop Tires Operations Romania, Cal. Floreasca 169 A, subsidiară a Goodyear Tires US.  

Perioada Aprilie 2014 – Iulie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Auditor Intern Senior, Departamentul Governance ICT & Support Processes Audit. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea misiunilor de audit complexe (ex.: investigații speciale, misiuni de audit de Grup, cerințe ale 
Managementului în ariile de risc operațional și de conformitate, subsidiarele băncii – UniCredit Leasing, 
UniCredit Consumer Finance și UniCredit Insurance Broker) și asumarea poziției de team leader și 
coordonator al echipei. De asemenea sunt implicat în procesul de planificare anuală și elaborarea și 
implementarea metodologiei de audit (programe de lucru și foi de lucru). 

Numele şi adresa angajatorului UniCredit Ţiriac Bank, Bd. Expoziției, nr. 1F, subsidiară a UniCredit Group. 

Perioada August 2014 – Februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Auditor Intern Senior cu responsabilități de Șef Departament Audit Guvernanță și Procese Suport 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea unei echipe de 10 persoane în efectuarea misiunilor de audit, monitorizare și control 
aferente proceselor care implică risc operațional, reputațional și de conformitate în departamente sau 
structuri ale Băncii (Head Office și Sucursale).  

Revizuirea rapoartelor aferente auditului efectuat prin analiza conținutului și rezultatelor acestora în 
vederea îmbunătățirii sistemului de control intern. 

Pregătirea planului anual de audit prin efectuarea evaluărilor de risc și propunerea unor metodologii și 
proceduri pentru acoperirea adecvată a misiunilor de audit.  

Numele şi adresa angajatorului UniCredit Ţiriac Bank, Bd. Expoziției, nr. 1F, subsidiară a UniCredit Group. 

Perioada Mai 2011 – Aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Auditor Intern, Departamentul Head Office and Processes Audit. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Principala activitate este legată de sprijinirea implementării eficiente și cuprinzătoare a planurilor de 
audit. Aceasta implică efectuarea misiunilor de audit la structurile Băncii (Sediul central și Sucursale), pe 
aria riscului de credit (proces de creditare, analiză, monitorizare și colectare, implementare Basel), 
riscului operațional (Head Office și Sucursale) și riscului de conformitate (controale de nivel doi, Anti-
money laundering). Pe majoritatea misiunilor am fost nominalizat ca team leader.    

Numele şi adresa angajatorului UniCredit Ţiriac Bank, Bd. Expoziției, nr. 1F, subsidiară a UniCredit Group. 

Perioada Octombrie 2013 – Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar, Catedra de Monedă și Bănci, Academia de Studi Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea seminariilor adresate studenților din programele de licență. Materiile predate sunt legate de 
monedă și bănci, analiză financiară și produse și servicii bancare. Activitățile sunt desfășurate fără a 
interfera cu job-ul principal. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, București, Piața Romană nr. 6. 

Perioada Octombrie 2010 – Mai 2011  

Funcţia sau postul ocupat Specialist Control Risc, Departamentul Managementul Riscurilor. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilităţi de elaborare a testelor de stress şi a măsurilor necesare a fi luate. De asemenea 
existau responsabilități de stabilire și implementare a strategiilor/politicilor și elaborarea/modificarea 
procedurilor interne din aria de Management al riscului. Activităţile de raportare au cuprins monitorizarea 
indicatorilor de risc operaţional şi raportări BNR/Grup (Analize Vintage, Expuneri mari, Provizioane de 
risc, CoRep).   
Implementarea unui cadru de control intern prin propunerea unor noi procese și politici interne.  

Numele şi adresa angajatorului Porsche Bank Romania, Str Pipera Tunari nr.2 , subsidiară a Porsche Bank AG Salzburg. 

Perioada Noiembrie 2008 – Octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer bancar risc Basel II, Drecţia Administrarea Riscurilor. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Analiza business pentru documentarea şi scrierea cerinţelor tehnice de dezvoltare/modificare asupra 
sistemelor de rating (Retail şi Corporate). A implicat şi dezvoltarea de interfeţe între sistemul de rating şi 
sistemele centrale precum şi crearea şi urmărirea unor rapoarte pe calitatea datelor, calcul RWA şi 
raportare CoRep. 
- Conformitate pe zona de administrare a riscurilor (risc de credit, risc operaţional): implementare sau 
modificare a reglemetărilor existente cu prevederile noi ale regulamentelor BNR sau politicilor de Grup. 
Am coordonat implementarea Reg. BNR 18/2009 legat de cadrul ICAAP, controlul riscurilor și teste de 
stress, parte a sistemului de control intern al Băncii.  

Numele şi adresa angajatorului Volksbank România SA, Şoseaua Mihai Bravu nr. 171, subsidiară a Volksbank International AG. 

Perioada Iunie 2007 – Noiembrie 2008. 

Funcţia sau postul ocupat Specialist control risc, departamentul Credit Risk Control. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi legate de raportări de risc către Banca Naţională a României, Biroul de Credit şi Grup. Pe 
această poziţie am fost acreditat la Centrala Riscurilor Bancare şi Biroul de Credit.  

Numele şi adresa angajatorului UniCredit Ţiriac Bank, Bd. Expoziției, nr. 1F, subsidiară a UniCredit Group. 
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Educaţie  

Perioada 2013 - prezent 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Camera Auditorilor Financiar din Romania, Stagiar.  

Perioada 2012 - prezent 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Programul de Doctorat din cadrul Academiei de Studii Economice (Institutul de Studii Doctorale), 
domeniul Finanţe, Bucureşti. 

Perioada 2011-2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SDA Bocconi School of Management: diploma în domeniul Risk Management, în cooperare cu 
UniCredit Group.  

Perioada 2009-2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Programul de Master Managementul sistemelor bancare, Academia de Studii Economice, Bucureşti.   

Perioada 2006-2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, în cadrul Academiei de Studii Economice, 
Bucureşti. 

Principalele materii studiate/Competențe 
profesionale dobândite 

Matematică, Macro-economie, Micro-economie, Moneda, Fiannte, Inginerie Financiară. 
Premiul I la Sesiunea științifică a studenților cu lucrarea “Companiile multinaționale și rolul acestora în 
restructurarea și modernizarea economiei românești”. 

Formare - Training Audit Academy, UniCredit Group, 2015-2016. 
- Training Audit Process & Audimex, UniCredit Țiriac Bank, Apr. 2014. 
- Training Seminarii aplicate privind noile cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și 
societățile de investiții, Institutul Bancar Român, Martie 2014. 
- Training Transformă problemele în soluții, UniCredit Țiriac Bank, Aug 2013. 
- Training Banking for professionals, UniCredit Țiriac Bank, Octombrie 2012. 
- Training Comunicare eficientă prin analiza tranzacțională, UniCredit Țiriac Bank, August 2012. 
- Training Time Management, UniCredit Țiriac Bank, Noiembrie 2012. 
- Training Electronic Banking & Cash Management, UniCredit Țiriac Bank, Septembrie 2011. 
- Training Loan Administration, organizat de UniCredit Țiriac Bank, Septembrie 2011. 
- Workshop Data Quality, organziat de Volksbank International, Mai 2010, Viena. 
- Workshop RWA Calculation on IRB, organizat de Volksbank International, Mai 2010, Viena. 
- Workshop WebFer (default data), organziat de Volksbank International, Februarie 2010, Bucureşti.  
- Cursant al Advanced Credit Risk Modelling, organizat de SAS Institute România, Februarie 2009. 
- Participant al Programului Top Talents România 2009, organizat de Catalyst Solutions, Mai 2009. 
- Cursant al Ozone 4Succes Summer School, organizată de Ozone Laboratories, Septembrie 2008. 
- Cursant al Şcolii de vară Leadership Summer School, organizată de Fundaţia Leaders, August 2008. 
- Curs Biroul de Credit – faza informaţiilor pozitive, organizat de Biroul de Credit, Septembrie 2007. 
- Training „Primii paşi în vânzâri” organizat de Focus Training – Team Work, Februarie 2007. 
- Training „Managementul proiectelor”, organizat de Extreme Training, Noiembrie 2006. 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare - Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

C2 Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  A1 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

Limba Italiană  A1 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicarea și lucrul în echipă au fost dovedite prin îndeplinirea responsabilităților specifice pozițiilor 
deținute, atât în relaţia cu colegii din echipele coordonate cât şi cu superiorii sau managerii altor 
departmante. Totodată experiența ca asistent universitar și cea din ONG-uri au contribuit la dezvoltarea 
abilităților de comunicare.   

Competenţe şi aptitudini organizatorice Responsabilitățile pozițiilor pe care am fost numit au presupus coordonarea echipelor și misiunilor de 
audit precum și a proiectelor din zona de risk management (Basel II). Experiența in ONG-uri aduce un 
plus prin coordonarea activităților în care am fost implicat.  
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Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştiinţe avansate  ale pachetului Microsoft Office( Word, Excel, Acces, Power Point, Outlook). 
Cunoştiinţe de baza privind: SAP, SAS şi VBA. 
Cunoştiinţe avansate privind Windows 7 şi XP. 

Hobby În timpul liber pescuiesc, citesc romane sau materiale profesionale, sau, când timpul permite merg in 
călătorii. Totodată mă ocup și de activitățile Asociației Bankers Club.  

Permis(e) de conducere Categoria B (2006). 

Informaţii suplimentare Profil LinkedIn: http://ro.linkedin.com/in/florinandrei 
Referinţe disponibile la cerere sau pe profilul LinkedIn. 

 


