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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume PETRAŞCU Daniela 

E-mail daniela.petrascu@yahoo.com 
Naţionalitate Română 

Data naşterii 21.07.1968 

Sex Feminin 

  

                  Experientă profesională 
                                                  

Perioadă 
Functia sau postul ocupat  

 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
 
Octombrie 2015 – prezent 
Conferențiar universitar dr. 
 

  Activități și responsabilități principale 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Cursuri: Audit intern, Audit financiar, Metodologia auditului financiar, Managementul riscului bancar şi măsurarea performanţelor bancare
Doctrina și deontologie profesională. 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei, Nr.10, 550024, Sibiu, Romania 

Educaţie şi cercetare 
 

 
Perioada 

 
septembrie 2009 – septembreie 2015   

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri: Audit intern, Audit financiar, Metodologia auditului financiar, Managementul riscului bancar şi 
măsurarea performanţelor bancare, Doctrina și deontologie profesională. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei, Nr.10, 550024, Sibiu, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 

 
Perioada 

 
august 2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Petraşcu N. Daniela Birou expert contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare conform standardelor profesionale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Autorizaţie CECCAR nr. 21722/2006/2011-activ ;  
Legitimaţia GEJ (Grupul experților contabil judiciari) nr.4664/2012 

 
Perioada 

 
12.11.2008 – 15.09.2010 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior / Şef serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare şi raportarea a situaţiilor privind deconturile negative cu opţiune de rambursare a TVA . 
Activităţi de administrarea a Sediilor Secundare ale Marilor Contribuabili 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Sibiu, Romania, Calea Dumbrăvii nr.17. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonare compartiment de îndrumare şi metodologie proceduri fiscale 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
        Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
01.10.2007 – 01.10.2009 
Cadru didactic asociat: lector univ.dr. 
 
Universitatea ”Alma Mater” din Sibiu, Sibiu, str. Someșului, nr.57 
Educație și cercetare 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

01.05.2008 – 11.11.2008 
Auditor intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi realizate în cadrul misiunilor de audit intern stabilite de Serviciul Audit al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti. 

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Curtea de Apela Alba Iulia, I.C. Brătianu nr.1. Alba Iulia , Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit public intern realizat la Parchetele de le lângă Curţile de Apel Alba Iulia, Cluj şi Craiova. 

 
Perioada 

 
01.11.2002 – 01.05.2008 

                       Funcţia sau postul ocupat Specialist financiar – bancar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire rapoarte de constatare tehnico – ştiinţifice (domeniu: contabilitate, financiar – bancar, 
fonduri europene, etc.) în cauze penale de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Naţională Anticorupţie – Srviciul Teritorial Alba Iulia, Bucureşti 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

Activități specifice Ministerului Public și Direcșiei Naționale Anticorupție. 
 
 
august 1996 – noiembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Consilier economist 

Numele şi adresa angajatorului Parchetul de pe lângă Curtea de Apela Alba Iulia, I.C. Brătianu nr.1. Alba Iulia , Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Evidenţă contabilă a unităţilor bugetare. 
  Control financiar preventive al contabilităţilor Parchetelor de pe lângă Tribunalele Alba, Sibiu şi   
Hunedoara.  

 
Perioada 

 
februarie 1996 – august 1996 

Funcţia sau postul ocupat economist 

Numele angajatorului SC FLASH MARKETING GROUP SRL Alba Iulia  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
                          Funcția sau postul ocupat 
                                 Numele angajatorului 
    Tipul activității sau sectorul de activitate 

Evidenţă contabilă sintetică şi analitică. 
Evidănţă contracte de muncă şi activităţi salariale. 
 
august 1993 – octombrie 1994 
economist 
SC CONSTRUCTA SRL Timișoara SRL  
Evidență personal și salarizare 
Evidenţă contabilă sintetică şi analitică. 
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Educaţie şi formare 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 
 
2014 
Diplomă de excelență 
Pentru participarea active în organizarea Școlii de vară: ”Alege-ți cariera Smart”; 
Eliberată de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
 
 
 
16.01.2014 
Certificat de participare la ”Atelierul de formare” – Curriculum universitar; 
eliberat de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. 
 
 
 
 
27.03.2013 
Certificat de participare 
Seminar privind Delegarea, Detașarea și Acordarea Diurnei, 
RENTROP & STRATON – Grup de Editură și Consultanță în Afaceri, recunoscut CNCSIS- Consiliul 
Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (conf. deciziei nr. 284/2007) 
 
 
2011-2013 
Certificate de absolvire în cadrul proiectului: POSDRU /86/1.2/S/60720 ”Dezvoltarea și implementarea 
unui system de monitorizare, îmbunătățire continua și evaluare a calității  în învățîmântul superior 
deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate” 
“Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în învățământul la distanță –ID” 
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare și TUV Austria – 
România, în cadrul proiectului  
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Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

2011 - 2012 
Diplomă de participare și certificate la cursurile de formare și perfecționare în cadrul proiectului 
“Excelență academică în învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă – un demers 
pentru calitate“:  
Cursuri urmate în cadrul proiectului : ”; ”Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele de eLearning, 
Blended Learning, Open and Distance Learning”;”Formare și perfecționare în editare de material 
ID/IFR”; ” Formare și perfecționare în managementul calitîții”, ”Formare și perfecționare în utilizarea 
platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea și desfășurarea procesului 
educational”. 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, USAMVBT, USAMV București, Universitatea “1 Decembrie 
1918“ din Alba Iulia 
 
Mai 2011 
PROFESOR BOLOGNA 
Acordată de ”Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România” –ANOSR 
În cadrul Galei Profesorului Bologna – Ediția a IV a, 2011 
 
 
 
15 aprilie 2010 
Adeverință confirmare de urmare a cursului ”Rambursarea TVA persoanelor impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA în România” organizat de Ministerul Finanțelor Publice și Școala de Finanțe Publice și 
Vamă. 
 
 
 
 
15 mai 2010 
”Diplomă de participare”, ”Diplomă de onoare” și ” Premiul I” la Primul Simpozioul Internațional : 
”Modalități de prevenire și combatere a fraudelor informatice”; Organizat de Asociația Cultural – 
Științifică ”Vasile Pogor” din Iași în colaborare cu Universitatea ”Al.I. Cuza”- Facultatea de Filosofie și 
Științe Politice; Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Informatcă; 
Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” - Facultatea de automatic și Calculatoare;  Universitatea ”M. 
Kogălniceanu” – Facultatea de Drept; Inspectoratul General al Poliției Române, ISJ Iași, IPJ Iași. 
 
2009-2010 

 Cursuri în cadrul "Departamentului pentru pregătirea personalului didactic - Nivelul I și II"  
  Universitatea ”Lucian Blaga ” din Sibiu  

 
 
 
 
 
20 august 2010 
”Diplomă de onoare” și Premiul I pentru lucrarea: ”Crizele economice și dezvoltarea durabilă, 
examinări dintr-o nouă perspectivă”; la Simpozionul Internațional ”Universul Științelor” organizat 
Asociația Cultural – Științifică ”Vasile Pogor” din Iași în colaborare cu Universitatea ”Al.I. Cuza”- 
Facultatea de Matematică și ISJ Iași. 
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Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

25 – 27 iunie 2008 
Certificat participant la seminarul  "Audit" în cadrul proiectului Phare Ro 2005/017-553.01.04.06, 
"Strengthening the Institutional and Administrative Capacity of the Ministry of Justice and public 
Ministry, as Central Institutions of Romania", organizat de Ministerul Public     - Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Justiţiei cu participarea experţilor din Marea Britanie, 
Bucureşti, 2008. 
 
2003-2007 
Doctor în economie (Ordinul MECT nr. 3439/12.03.2008) 
Titlul tezei de doctorat:: “Creditul – noi funcţionalităţi, exigenţe şi constrângeri în economia actuală”,  
conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. D.H.C. Dan Popescu. 
 Susţinere publică în 03.11.2007. 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
 
01 – 10 august 2006 
Cerificat de absolvire a programului de perfecținare ”ELABORAREA ŞI MANAGEMENTUL 
PROIECTELOR – Fonduri Structurale” – curs organizat de Institutul Naţional al Administraţiei Publice 
– Costineşti, 01.08.2006 – 10.08.2006; 
 
 
 
05 – 09 decembrie 2005 
Cerificat de absolvire a programului de perfecținare ”ACHIZIŢII  PUBLICE” – curs organizat de 
Institutul Naţional al Administraţiei Publice, Predeal,  05.12.2005 – 09.12.2005;   
 
 
 
 
31 martie – 1 aprilie 2003 

  Certificat de participare la „Seminar despre finanţe”, organizat de Parchetul Național Anticorupție şi 
Parchetul Special Pentru Combaterea Infracţiunilor Economice Legate de Corupţie Spania, Alba – Iulia 
2003;         

 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

1988 - 1993 
Economist 
Tema lucrării de licenţă: ”Negocierile şi contractele în afacerile agenţilor economici români”. 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Secția Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor. 
Universitatea din Timişoara 

Studii universitare 
 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

 
1982 -1986 
Diplomă de bacalaoreat 
Specializarea mecanică/silvicultură 
Liceul Industrial Sebeș 

Priecte de cercetare-dezvoltare 
 

Perioada 
Calitatea în echipa de cercetare-

dezvoltare 
Denumirea proiectului 

Numele și tipul instituției 

 
 
2014 -2015 
Membru în calitate de expert educational  în cadrul proiectul POSDRU/160/2.1/S/132690  
”Construiește-ți cariera pas cu pas! Consiliere și orientare profesională pentru elevii din Regiunile 
Centru și Sud – Est” în echipa partenerului Universitșții ” Lucian Blaga” din Sibiu. 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 

Limbai străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Citire  

Limba engleză  B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Conştiinciozitate, încredere în forţele proprii, seriozitate, spirit critic şi autocritic. 
Amabilă, comunicativă. 

                            Permis de conducere   Permis de conducere categoria B. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Creativitate şi spirit de iniţiativă. 
Abilitate de comunicare şi lucru în echipă. 

Capacitate de planificare şi de a acţiona strategic. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

EXCEL, WINDOWS, WORD, LOTUS QUICKR, POWER POINT, utilizare programme contabilitate, 
etc. 

Alte competenţe şi aptitudini Participare la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale de prestigiu. 
Publicare articole şi studii în reviste de specialitate.  
Publicare de cărţi de specialitate la edituri recunoscut. 
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Informaţii suplimentare 
 

EXPERT CONTABIL – Autorizaţie CECCAR nr. 21722/2006;(Desfăşurat diverse activităţi de specialitate 
conform standardelor profesionale în cadrul “Biroului de expert contabil Petraşcu Daniela” cu sediul în 
Sebeş, str. Progresului nr. 45, CUI 28949847);  
EXPERT CONTABIL JUDICIAR – Legitimaţia nr.4664/2012 (Desfăşurat activităţi specifice la 
solicitarea instanţelor de judecată a parchetelor de pe lângă acestea sau a alltor instituţii abilitate sau 
personae juridice/fizice); 

Membru ACFE "Asociaţia Examinatorilor de Fraudă Certificaţi din România"  

Membru ACFE "Asociation of Certified Fraud Examiners - USA" 

Membru al Camerei Auditorilor Publici Interni din România (CAPIR). 

PARTICIPĂRI LA CURSURI DE SPECIALITATE, SEMINARII, ŞI SIMPOZIOANE – neintroduse la 
secțiunea educație și formare: 

- „Seminar – Cazuri de corupţie în zona bancară”, organizat de Parchetul Național 
Anticorupție și Banca Națională a României, București, 2004:  

- „Investigarea şi probarea faptelor de corupţie şi fraudelor comise împotriva intereselor 
financiare ale Comunităţilor Europene. Cooperarea organelor de urmărire penală cu 
Oficiul European Anti – fraudă (OLAF)”, organizat de Direcția Națională Anticorupție cu 
participarea experţilor portughezi şi spanioli, în cadrul programului de perfecţionare PHARE 
2003, Timişoara, 2006;  

- „Metodologia de investigare în materie de criminalitate economică transnaţională”,
organizat de Direcția Națională Anticrupției, în cadrul programului de perfecţionare PHARE 
2003, Sibiu, 2006; 

- „Analiza financiară în cauzele de corupţie”, organizat de Direcția Națională Anticorupție cu 
participarea experţilor francezi, în cadrul programului de perfecţionare PHARE 2003, 
Oradea,2006; 

- „Spălarea banilor şi frauda bancară”, organizată de Parchetul Național Anticorupție, Banca 
Naţională a României şi Trezoreria Statelor Unite ale Americii, Predeal, 2003;                    

- „FORUM RISK MANAGEMENT”, organizată de Institutul Bancar Român, Bursa Română de 
Mărfuri şi Banca Naţională a României, Bucureşti, 14.11.2006 – 17.11.2006. 

       -  Cursuri organizate de CECCAR Alba Iulia în perioada 2000 - 2015 în domeniile: fonduri 
structurale, contabilitate, audit, fiscalitate, expertiză contabilă şi expertiză contabilă judiciară.. 

 

  
     

  


