Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume si Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Mihăilescu Ion
Bd. Republicii, bl. D5a, sc.D, ap.19, Piteşti, judeţul Argeş, România
0248/22.14.30
0248/22.14.30
ionmihailescu@yahoo.com
Română
01.02.1942
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2004 – prezent
Preşedinte
Aprobarea documentele emise de Cameră în vederea publicării, elaborarea şi
supravegherea împreună cu ceilalţi membrii ai Biroului Permanent a bugetului de venituri şi
cheltuieli, examinarea şi propunerea spre aprobare Consiliului Camerei a programului de
activitate al Camerei
Numele şi adresa angajatorului Camera Auditorilor Financiari din România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5,
Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de Dezvoltarea susţinută a profesiei de auditor financiar şi întărirea acesteia
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

2004 – prezent
Prof. univ. dr., Şef catedră Finanţe - Contabilitate şi Calcul Economic
Elaborarea programelor didactice, organizarea manifestărilor ştiinţifice, evaluarea activităţii
didactice, programarea activităţii de editare a materialelor didactice, propuneri privind cadre
didactice asociate, profesori consultanţi, propuneri pentru îmbunătăţirea programelor de
licenţă, masterat.
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Facultatea Finanţe – Contabilitate, Str.
Calea Bascov, 2A, Piteşti, Argeş
Învăţământ superior universitar

Mai 2004 – August 2004
Senator
Formularea de amendamente, adoptarea de legi, hotărâri şi moţiuni simple, exercitarea
dreptului de iniţiativă legislativă
Parlamentul României – Senat
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Sectorul public

2002 – 2004
Preşedinte
Convocarea, coordonarea, pregătirea şi conducerea şedinţelor Consiliului, aprobarea
proiectul ordinii de zi, semnarea rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de
activitate ale Consiliului, reprezintarea Regiunii şi Consiliul în relaţiile cu alte regiuni din ţară
şi din străinătate, precum şi cu orice alte entităţi.
Regiunea de Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sectorul public

2000 – 2002
Preşedinte
Asigurarea conducerii operative a Uniunii, aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA şi a
deciziilor Consiliului Director, emiterea de dispoziţii.
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
Sectorul public

Perioada 1996 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte
Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea respectării prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, exercitarea funcţiei
principale de ordonator principal de credite, coordonarea şi controlul activităţii instituţiilor şi serviciilor
publice de sub autoritatea consiliului judeţean, urmărirea modului de realizare a veniturilor
bugetare, dispunerea măsurilor necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a
lucrărilor consiliului judeţean.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Consiliul Judeţean Argeş
Sectorul public

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1994 – 1996
Preşedinte – Filiala Argeş
Aprobarea angajării şi efectuării cheltuielilor in cadrul bugetului, convocarea şi conducerea
şedinţelor, conducerea şi coordonarea dezbaterilor.
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Dezvoltarea profesiei contabile şi întărirea acesteia

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1991 – 1996
Director general
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Organizarea, conducerea şi controlul întregii activităţi a instituţiei, indeplinirea obiectivelor
strategice ce-i revin din Planul de performanta al ANAF, transpunerea la nivelul aparatului
propriu a masurilor dispuse de catre ANAF, reprezentarea intereselor statului legat de
activitatea pe care o desfasoara, participarea potrivit actelor normative in vigoare sau a
mandatului primit din partea MFP si/sau a ANAF ca reprezentant al acestuia.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Argeş
Sectorul public

1987 – 1991
Inspector financiar
Constatarea si investigharea actelor si faptelor ce rezulta din activitatea contribuabilului
supus inspectiei, verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind
administrarea si gestionarea
patrimoniului public si privat al statului, alocatiile bugetare si ajutoarele de stat; sanctionarea,
potrivit legii, a faptelor constatate, dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea
abaterilor de la prevederile legislatiei.
Administraţia Financiară a Judeţului Argeş
Sectorul public

1978 – 1986
Contabil Şef, Director
Analiza eficientei fondurilor, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale, a
stocurilor de valori materiale si a altor indicatori financiari, asigurarea efectuarii la termen si
in cuantumul stabilit a varsamintelor curente bugetului de stat; asigurarea indeplinirii la timp
si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare, bilanturilor anuale si
trimestriale, precum si a situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari.
Întreprinderea Judeţeană de Transporturi Locale
Sectorul public

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Octombrie 2007
Consultant fiscal
Fiscalitate
Contabilitate
Camera Consultanţilor Fiscali

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 2000
Auditor financiar
Audit financiar
Audit statutar
Alte angajamente şi servicii conexe
Contabilitate

Clasificare naţională
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1996 – 2000
Doctor în contabilitate
Contabilitate
Fiscalitate
Universitatea din Craiova

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 1996
Expert contabil
Contabilitate
Analiză economico-financiară
Fiscalitate
Drept
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Clasificare naţională

Clasificare naţională

Clasificare naţională

1968 -1972
Economist
Contabilitate
Analiză economico-financiară
Fiscalitate
Drept
Management
Economie
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice
Clasificare naţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisă
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Limba Franceză

Utilizator B2 Utilizator A2
B2 independent
independent

Utilizator A2
elementar

Utilizator
A2
elementar

Utilizator
elementar

Limba Engleză

Utilizator B2 Utilizator A2
B2 independent
independent

Utilizator A2
elementar

Utilizator
A2
elementar

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

-

aptitudini de rezolvare şi aplanare a conflictelor în mediul profesional;
abilităţi de comunicare cu oameni la diferite niveluri;
capacitatea de a lucra în echipă;
mobilitate; energie; corectitudine; disponibilitate.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

apitudinile organizatorice au fost dezvoltate ca urmare a funcţiilor deţinute, respectiv
director, preşedinte, şef de catedră
participarea în colectivul de organizare a unor manifestări cu caracter ştiinţific şi
educativ, cercuri ştiinţifice studenţeşti, în derularea unor proiecte de consultanţă;

-

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Anexe

Tehnoredactare şi operare PC
Utilizarea calculatorului, a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
Internet
Categoria B
-

participări la simpozioane,conferinţe şi mese rotunde, naţionale şi internaţionale;
activitate publicistică;
cursuri, manuale universitare şi cărţi de specialitate;
comunicări şi studii publicate în volumele unor manifestări;
articole publicate în presa de specialitate;
articole şi studii indexate în bazele de date internaţionale;
culegeri;
participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de membru al
colectivului de cercetare;

Lista de lucrări

Prof.univ.dr. Ion Mihăilescu
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LISTA DE LUCRĂRI

Prof.univ.dr. Ion Mihăilescu

1. Monografii /cărţi / manuale, articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS sau altele de
prestigiu din ţară şi/sau stăinătate:

• Audit financiar versus audit statutar. Clarificări necesare în practica profesională (coautor)

-

Revista ,,Audit financiar” nr.2/2010, http://revista.cafr.ro/Revista-Audit-Financiar, ISSN 15835812, articol recunoscut CNCSIS, categoria B plus
• Curs universitar – Finanţe publice, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2010; (coordonator)
• Foresight Stability under conditions of economic crisis (coautor) – Revista ,,Metalurgia
International’’ vol XIV, special issue no.11/2009, ISSN 1582 – 2214, articol categoria ISI
• Deontologia profesională - premisă esenţială a reputaţiei auditorului financiar - Revista ,,Audit
financiar” nr.2/2009, http://revista.cafr.ro/Revista-Audit-Financiar, ISSN 1583- 5812, articol
recunoscut CNCSIS, categoria B plus
• Curs universitar - Audit financiar, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2008; (coordonator)
• Curs universitar - Audit financiar, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2007; (coordonator)
• Obiective şi principii generale care guvernează un audit al situaţiilor financiare (coautor) - Revista
,,Audit financiar” nr.11/2008, http://revista.cafr.ro/Revista-Audit-Financiar, ISSN 1583- 5812,
articol recunoscut CNCSIS, categoria B plus
• Rigori şi principii de etică ale auditorilor în misiunile de audit, Revista Audit financiar, CAFR, nr.
7/2007
•

Responsabilitatea auditorului privind riscul de fraudă, Revista Audit financiar, CAFR, nr. 9/2007

• Audit financiar la întreprinderi, Editura Coresi, Bucureşti, 2003;
• Managementul financiar al firmei – culegere de aplicaţii - Editura Independenţa Economică, Piteşti,
2003; (coordonator )
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• Sisteme comparate de impozite şi taxe, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2002;
• Sistemul finanţelor publice locale din România, Descentralizarea finanţelor publice în România.
Realizări şi perspective, Rapoartele şi Concluziile Conferinţei Internaţionale FDI – CEE
• Dezvoltarea regională şi integrarea europeană. Creşterea economică şi competitivitatea regională Institutul Român de Management - Revista de Management nr. 1/2002;
• Taxele vamale - Scoală Naţionala de Studii Politice şi Administrative, Institutul Român de
Management - Revista de Management nr. 2/2002;
• Independenţă şi obiectivitate în activitatea de audit financiar - Scoală Naţionala de Studii Politice şi
Administrative, Institutul Roman de Management - Revista de Management nr. 3 – 4 /2002;
• Descentralizarea şi cooperarea descentralizată franco - română - Revista de comunicări a
Universităţii Jean Moulin. Institutul de studii al francofoniei mondiale -Lyon;
• Contribuţia activelor financiare la rentabilitate - Institutul Român de Management - Revista de
Management, nr. 3 - 4/2001;
• Aspecte generale privind fiscalitatea şi obligaţiile sociale pe plan mondial • Institutul Român de
Management - Revista de Management nr. 2/2001;
• Finanţe publice, Editura Independenţa Economică, Brăila, 2000 (coautor);
• Managementul financiar al întreprinderii, Editura Coresi, 2000;
• Managementul fiscalităţii şi protecţiei sociale în gestiunea întreprinderii, Editura Coresi, Bucureşti,
2000;
• Expertiza contabilă şi audit financiar, Editura Independenţa Economică, 2000;
• Audit economico - financiar, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2000 (coautor);
• Managementul administraţiei locale. Reforma fiscală a sistemului Finanţelor Publice Locale.
Revista Management, nr.2/2000;
• Administraţia Publică Locală şi Descentralizarea Finanţelor Publice;
• Managementul resurselor umane, Structura şi calificarea personalului ce va funcţiona în sistemul
Finanţelor Publice Locale. Revista „Descentralizarea Finanţelor Publice în România - Realizări şi
perspective- publicaţie FDI - CEE (The Fiscal Descentralization iniţiative for Central and Eastem
Europe) Bucureşti 23- 25 Septembrie 1999;

• Finanţe publice- aplicaţii practice, Editura Cauphyo, Vâlcea, 1999 (coautor);
2. Studii publicate în volume unor manifestări ştiinţifice din ţară şi/sau străinătate:
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• Regulations, objectives and principles in the statutary audit /Reglementări, obiective şi principii în
auditul statutar - Conferinţa Internaţională ,,Provocari ale economiei contemporane bazate pe
cunoaştere” Editia a II-a, 28-29 noiembrie 2008, Alba Iulia
• Necesitatea asimilării guvernanţei corporative de către companiile româneşti, Simpozionul
Internaţional ,,Perfecţionarea managementului micro şi macroeconomic în condiţiile unei economii
funcţionale de piaţă”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2005
• Independenţă şi obiectivitate în activitatea de audit financiar - martie 2003, Bucureşti; România.
• Dezvoltare regională şi descentralizare - lucrările celui de al treilea Simpozion Naţional al
Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale -Academia de Studii Economice Bucureşti - 22 mai 2003;
• Descentralizare şi cooperare descentralizată franco-română - Universitatea de Vara 2003 - dedicată
descentralizării si cooperării descentralizate in francofonie, Universitatea Jean Moulin, Lyon,
Franţa, 6-11 iulie 2003;
• România şi instrumentele financiare ale Uniunii Europene- Conferinţa Regională a Parteneriatelor,
Universitatea „Constantin Brâncoveanu", Piteşti, 7 octombrie 2003, Evenimentul a fost organizat
de către Agenţia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud-Muntenia cu sprijinul Convenţiei de înfrăţire
cu Oficiul Primului Ministru Adjunct al Marii Britanii (ODPM) şi al Departamentului pentru
Dezvoltare Internaţională al Marii Britanii (DFID);
• Rolul şi locul finanţelor locale în accesarea fondurilor europene - Seminarul „Leadership pentru
preşedinţi si vicepreşedinţi ai Consiliilor judeţene", Turnu Măgurele, 1 noiembrie 2003.
• Dezvoltare regională şi integrare europeană - lucrările celui de al doilea Simpozion Naţional al
Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale 4-5 aprilie 2002, Bucureşti;
• Deficitul bugetar - dimensionare, finanţare şi control, Simpozion Universitatea „Constantin
Brâncoveanu", Piteşti, 2000;
• Necesitatea utilizării operaţiunilor de leasing în realizarea obiectivelor de investiţii, Simpozion
Universitatea „Constantin Brâncoveanu", Piteşti, 2000;
• Relaxarea fiscală, reforma fiscală, urmare a măsurilor de îmbunătăţire a cotelor de impunere sau
modificări legislative in domeniul fiscal, Simpozion organizat de catedra de Contabilitate a
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Craiova, 2000;
• Legea nr. 189/1998 - pârghie în descentralizarea activităţilor administrative şi întărirea autorităţii
locale, întâlnire de lucru cu reprezentanţii structurii asociaţiei din România, Departamentul pentru
Administraţie Publica Locală, Bucureşti, 2000;
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• Creditarea colectivităţilor locale - factor de lărgire a autonomiei - Universitatea Toulouse, Franţa,
2000;
• Sistemul indicatorilor sintetici şi analitici folosiţi în analiza financiară, Simpozion Universitatea
„Constantin Brâncoveanu", Piteşti, 2000;
• Autonomia locală în România- o realitate contemporană, prezentat la Conferinţa localităţilor
infrăţite - Ragusa -13-15 martie, 1999, Italia;
• Contabilitatea decontărilor şi trezoreria societăţilor comerciale, referat prezentat cursanţilor pentru
dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat;
• Finanţarea investiţiilor din activitatea Consiliilor locale şi Regionale, material prezentat în cadrul
Programului 08SERVATQR1Q cu delegaţia aleşilor locali regionali din Italia, Slanic Moldova februarie 1999;
• Incidente între bugetul de stat şi bugetele locale- previziune, execuţie, raportare - Cursuri de
Administraţie Locală, Berlin, 1999;
• Protecţia socială - o nouă sarcina a administraţiilor regionale în România -Adunarea Generală a
Ansamblului Regiunilor Europene, Lyon, 1999;
• Presiunea fiscală în economia de piaţă, Simpozion Universitatea „Constantin Brâncoveanu", Piteşti,
1999;
• Influenţa duratei de rotaţie a activelor circulante asupra ciclului de exploatare, Simpozion
Universitatea „Constantin Brâncoveanu", Piteşti, 1998;
• Proprietatea publica şi privată, conţinut, asemănări şi deosebiri, reglementarea materiei în România,
referat susţinut la Cursul de pregătire a aleşilor locali, Danemarca, 1998.
• Codul Fiscal - instrument necesar în reforma fiscală - Simpozion organizat de Universitatea
„Constantin Brâncoveanu", Piteşti, 1997;
• Opinii privind finanţarea imobilizărilor corporale - Simpozion organizat de Asociaţia Română de
Marketing din România, Bucureşti, 1996;
• Fondul de rulment • indicator de bază în analiza financiar- contabilă, Simpozion organizat cu ocazia
sărbătoririi a 35 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice Craiova, 1996;
• Surse de venituri ale Bugetului Public Naţional, Simpozionul Management şi Gestiune în Economia
de Piaţă - ediţia a V-a, 1995, Universitatea Craiova;
• Necesitatea adoptării noului Plan General de Conturi în Rornania - comunicare susţinută la
Simpozionul organizat de Asociaţia Română de Marketing din Bucureşti 1994
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• Locul şi rolul calculatoarelor Felix C 32 şi optimizarea transportului de mărfuri, Simpozionul
Naţional de Informatică, Cluj, 1974;
• Bilanţul - instrument de sinteza contabilă, Simpozionul Management şi Gestiune în Economia de
Piaţă - ediţia a Vll-a, Universitatea Craiova, 1997,;
• Locul şi rolul calculatoarelor Felic 32 C în optimizarea transporturilor de mărfuri – Cluj,
Simpozionul al III - lea în informatică;
• Judeţul Argeş în contextul regiunilor europene;
• Contabilitatea financiară – metodă şi tehnică în evaluarea patrimonială;
• Bilanţul contabil – instrument de sinteză contabilă;
• Surse de finanţare ale bugetului public naţional;
• Codul de procedură fiscală – cartea de bază a fiscalistului;
• Economia locală şi fondurile europene;

• Descentralizarea financiară - prioritate a perioadei actuale;
3. Participări la proiecte de cercetare/dezvoltare :

• Participare la programul ,,REPARIS” organizat de Banca Mondială şi Comisia Europeană;
• Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate
prin FSE 40317/ AMPOSDRU - Universitatea Babes-Bolyai-Partener principal, membru in proiect
(expert regiune)
• Participare la programele de asistenţă finanţate de Comisia Europeană (Programul PHARE), de
Guvernul Marii Britanii, de profesia franceză şi belgiană privind dezvoltarea contabilităţii şi
profesiei reglementate în România.
• Elaborarea Legii Finanţelor Publice Locale - la solicitarea Departamentului pentru Administraţie
Publica Locala - care a devenit Legea 189/1998 privind finanţele publice locale
• Diverse proiecte derulate în mediul de afaceri
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