
 

 

 
 

 

CURRICULUM VITAE  
  

  

Informații personale  

Nume / Prenume Istrate, Costel 

Locul de muncă actual de muncă  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Adresă loc de muncă Iași, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, România  

Telefoane Fix: 0232201599   

Fax(uri) 0232271000 

E-mail(uri) istrate@uaic.ro, istrategcostel@gmail.com 
  

Naționalitate) română 
  

Anul nașterii 16 martie 1969 
  

Sex masculin 
  

Experiența profesională  
  

Perioada 1994 - prezent  

Funcția sau postul ocupat 1) cadru didactic: preparator, asistent, lector, conferențiar și, în prezent, profesor 

universitar 

2) lector autorizat CECCAR și CAFR 

Activități și responsabilități 
principale 

1) susținerea de cursuri și de seminarii la discipline care țin de contabilitate, la 

formații de licență și de master: Bazele contabilității, Contabilitatea operațiunilor 

fiscale ale întreprinderii, Raportări contabile și financiare în norme locale și în IFRS, 

Contabilitatea grupurilor de întreprinderi, Comptabilité en tourisme 

2) susținerea de cursuri în cadrul formării continue organizate de CECCAR 

(contabilitate și raportare financiară, contabilitate de gestiune, contabilitatea 

operațiunilor de reorganizare a societăților comerciale, IFRS) și de CAFR (IFRS, 

consolidarea conturilor) 

Numele și adresa angajatorului/ 
clientului 

1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

2) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR, din 2003) 

Tipul activității sau sectorul de activitate 1) învățămînt superior 

2) formare profesională continuă 

Perioada 2016-prezent 

Tipul activității sau sectorul de activitate gestionarea profesiei contabile din România 

Funcția sau postul ocupat președinte al filialei Iași a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

– CECCAR 

Numele și adresa angajatorului CECCAR 

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 

mailto:istrate@uaic.ro


  

Educație și formare  
  

Perioada 

1) 1995 – 2001: doctorat în contabilitate, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 

2) 1997: Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din Universitatea Alexandru 

Ioan Cuza din Iași 

3) 1988 – 1993: studii de licență la Facultatea de Științe Economice a Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” Iași 

4) 1987-1988: stagiu militar obligatoriu 

5) 1983 – 1987: studii medii la liceul economic Focșani 

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

2) certificat de absolvire a DPPD 

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

5) diploma de bacalaureat 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 
formare 

1) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

2) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

3) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

4) UM 02814 Iași 

5) 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   C1  C2  C1  C1  C1 

engleza   A2  A2  A2  A1  A2 
  

Domenii de competență introducere în contabilitate, contabilitate financiară, consolidarea conturilor grupurilor de 
firme, raportare financiară în norme românești și internaționale, relația contabilitate-
fiscalitate-audit 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

capacitate de muncă și de control al unor situații stresante  

  

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MSOffice - bine  

Activitate de cercetare  

Cărți autor și coautor a 12 cărți, dintre care: 

Bazele contabilității întreprinderii (Editura Universității Alexanru Ioan Cuza din Iași, 2020 - coautor), 326 pagini 

Contabilitate și raportări financiare individuale și consolidate (Polirom, 2016), 312 pagini; 

Introducere în contabilitate (TipoMoldova 2012, 2013 și 2015 - coautor), 450 pagini; 

Contabilitatea nu-i doar pentru contabili! (Universul Juridic, 2009 și Evrika Publishing, 2016), 330 pagini; 

Impactul reorganizării societăților comerciale asupra calității informației contabile (Editura UAIC, 2009) apărută 

și în 2020, cu titlul Reorganizarea societăților - abordări contabile și juridice;  coautor, 176 pagini; 

Ghid pentru înțelegerea IAS 27 (Editura CECCAR, 2004 - coautor), 270 pagini; 

Introducere în contabilitate (Polirom, 2002), 196 pagini; 

Fiscalitate și contabilitate în cadrul firmei (Polirom, 1999 și 2000), 245 pagini. 



Articole peste 80, din care: 

- 25 în reviste sau volumele cotate ISI (1  reviste cu factor de impact mai mare ca zero); 

- 28 în alte reviste cotate în baze de date internaționale (BDI) 

 Cîteva titluri: 
Audit Quality under Influences of Audit Firm and Auditee Characteristics: Evidence from the Romanian 

Regulated Market (Sustainability, 2021), coautor, AIS > 0,15 

A Measure of Tax Burden for the Companies Listed on the AeRo Segment of the Bucharest Stock Exchange, 

(Audit Financiar, 2021) 

Justifications for the Modified Opinions and for Other Observations in the Audit Reports (Audit Financiar, 2020, 

coautor) 

Inventory mission at the half of the 17th century (European Journal of Science and Theology, 2020), coautor 

The Quality of Financial Audit Missions by Reporting the Key Audit Matters (Audit Financiar, 2020) coautor 

Detecting earnings management using Benford’s Law: the case of Romanian listed companies (Journal of 

Accounting and Management Information Systems, 2019) 

Corporate tax-mix and firm performance. A comprehensive assessment for Romanian listed companies 

(Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2018) – AIS > 0.15) 

Financial auditing and financial reporting for Romanian state-owned companies – modified opinions and 

observations (Journal of Accounting and Management Information Systems, 2018) 

Analysis of companies sustainability under the influence of environmental information disclosure (EEMJ, 2017) 

Impact of taxation of internal economic transactions through the fiscal electronic devices on VAT collection 

(coautor, Amfiteatru Economic, 2017) 

Despre evoluția regulilor contabile și fiscale românești privind contractele de leasing (Tax Magazine, 2017) 

The Country Risk Influence on Accounting Quality in the Case of Romanian Listed Companies (coautor, TIBE, 

2017) 

Implications and Measurement of Energy Poverty across the European Union (Sustainability, 2016,coautor) – 

AIS > 0.15) 

Impact of the IFRS on the disclosure of income tax figures by Romanian listed companies (JAMIS, 2016)  

Statistical Assessment of the Value Relevance Of Financial Information Reported By Romanian Listed 

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) 

Studiu explorator privind impactul IFRS asupra opiniei de audit în cazul firmelor româneşti cotate (coautor, 

Audit Financiar, 2015) 

Impact of the transition to IFRS for the Romanian listed companies in financial distress (coautor, REBS, 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) 

Le roumain des comptables entre influence traditionnelle française et pressions anglophones actuelles 

(coautor, Analele UAIC – Lingvistică) 

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 100 de participări, multe din ele la conferințe internaționale din țară și din străinătate, printre care: 

- AMIS (Accounting and Management Information Systems, ASE București): 16 participări; 

- Congrès de l’AFC (Association Francophone de Comptabilité): 10 participări; 

- GEBA (Globalisation in Economics and Business Administration, FEAA, UAIC Iași): 13 participări; 

- alte participări în țară (inclusiv în Republica Moldova) sau în străinătate. 

Citări în 
literatură 

- peste 350 citări, din care peste 80 în articole indexate WOS, și peste 150 în articole apărute în jurnale 

indexate în alte baze de date internaționale 

- indicele Hirsch este de 12 în Google scholar 

Implicare în 
granturi 

Mai mult de 10 participări la granturi naționale și internaționale, printre care: 
- responsabil activitate A4 în grantul ”Implementarea unor mecanisme moderne pentru evaluarea calității 
proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității în Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC)” - CNFIS-FDI-2019-0540 – coordonat de Daniela Tatiana Agheorghiesei, 
de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (2019) 
- expert pe termen scurt în grantul ”Studenții UAIC de azi - antreprenori pentru un viitor sustenabil” (STUD-
UAIC-ANTREPRENO, cod CNFIS-FDI-2019-0252), coordonator Sorin Gabriel Anton de la Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza din Iași (2019) 
- responsabil/coordonator local din partea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași al grantului Tempus 
RECET, 544528 -TEMPUS-1-2013-1-MA-TEMPUS-JPGR(2013-5497/001-001), 2014-2017, coordonat de 
Université Hassan 1, Settat, Maroc, aproximativ 1.200.000 euro; 
- responsabil/coordonator local din partea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași al grantului Tempus 
OIPULES, 516818-TEMPUS-2011-FR-JPHES, 2011-2014, coordonat de Université Poitiers, cam 1.300.000 
euro; 
- director financiar al grantului Leonardo RO/05/B/P/PP175010, 2005-175010, 2006-2007, coordonat de 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 330.000 euro; 
- contractant din partea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași al grantului TEMPUS IB JEP 14239/1999, 
coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 130.000 euro 
- membru în echipa de redactare a grantului Erasmus Mundus 2011-2576/001-001-EMA2 EMERGE, 2011 -
2014, coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2.200.000 euro; 
- membru în echipa de cercetare a grantului CNCSIS 1383/2006, coordonat de Iuliana Georgescu, de la 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2008-2010; 
- membru în echipa de cercetare a grantului CNCSIS 65/2006, coordonat de Gabriel Mardare, de la 
Universitatea din Bacău, 2007-2009 

 
Iași, 25 iunie 2021 

 
 
 


