
	
	

			

	

Oprea	Cornelia	Mariana	
România,	București	84	Mircea	Zorileanu		Str.	

•	+40723521862		marina.oprea@savvy.ro			

	

Orientată	 spre	 obținerea	 rezultatelor,	 cu	 o	

experiență	 de	 peste	 18	 	 ani	 	 în	 mediul	

financiar,	 	 specializată	 în	 finanțe,	 audit,	

contabilitate	 și	 management.	 Abilitățile	

demonstrate	includ	capacitatea	de	a	gestiona	

mai	 multe	 proiecte	 și	 misiuni,	 de	 a	

supraveghea	 activitatea	 altora.	 	 Flexibilă	 la	

schimbări	de	prioritate	și	direcție,	asumându-

și	responsabilități	sporite,	ori	de	câte	ori	este	

necesar,	 și	 motivându-i	 pe	 ceilalți	 să	 atingă	

obiectivele.			

	

Competențele	de	bază	includ:	
	

	 Management	 	 Audit	 	 Contabilitate	

	 Analiza	financiară	 	 Bugetarea	 	

Conformitatea	cu	

reglementările	

	 	 	 	 	 	

Educaţie	
	
Auditor	CISA	(Auditul	de	sisteme	informatice,	control	şi	securitate	ISACA)	 																	2020	

	 	 	 	 	 	

Evaluator	de	întreprinderi:			
Asociația	Națională	a	Evaluatorilor	Autorizați	din	România	

Nr.	de	identificare	ANEVAR	nr.	18482	

	 2016	

Auditor	–	Auditor	financiar	
Eliberat	de	Camera	Auditorilor	Financiari	din	România	(CAFR)	

4232/2012	

Emis	de	ASPASS	

Nr.	de	identificare	117932/2020	 2012	

				

Expert	contabil	
Corpul	experților		și	contabililor	autorizați	din	România	

Nr.	de	identificare	23000/2012	 2012	

				

Consultant	fiscal	
Camera	Consultanților	Fiscali	din	România	

Nr.	identificare	1136/2007.	 2007	

				

Masterat	–	Management	
Școala	Națională	de	Științe	Politice	și	Administrative	 2003	

	

Diplomă	de	economist	
Academia	de	Studii	Economice	bucuresti	

Facultatea	de	Contabilitate	și	Informatică	de	Management	 2001	

	

	

	

	

	



	

§ Administrator,	asociat	la	Savvy	Audit	S.R.L.&	Savvy	Finance	S.R.L.																																				2008		-prezent		
RESPONSABILITĂȚI	GENERALE:	Management	pentru		aproximativ		50	de	angajați.	

Dezvoltarea	 unei	 echipe	 de	 contabilitate	 și	 audit	 cu	 înaltă	 calificare	 pentru	

atingerea	obiectivelor	stabilite.	Menținerea	relației	cu	autoritățile,	cu	clienții	și	alte	

organisme	 reprezentative	 și	 monitorizarea	 activităților	 desfășurate	 de	 	 echipă	

pentru	 a	 asigura	 mediul	 de	 control	 necesar	 pentru	 serviciile	 prestate.	

Supraveghează	 activitatea	 contabilă	 generală,	 inclusiv	 AR/AP,	 reconcilierea	

conturilor	 și	 gestionarea	 numerarului.	 Administrează	 toate	 sistemele	 de	

management	financiar,	evaluarea	și	integrarea	noilor	aplicații.	Partener	de	audit	/	

manager	de	audit	în	cadrul	misiunilor	de	audit	contractate.		
	

§ Director	audit	la	Savvy	Audit																																																																																																										2010-2015	

RESPONSABILITĂȚI	GENERALE:	audit	intern	și	extern,		coordonarea	și	dezvoltarea	

departamentului	 de	 audit.	 Elaborarea	 și	 punerea	 în	 aplicare	 a	 politicilor	 și	

procedurilor	 de	 audit.	 Supravegherea	 și	 efectuarea	 de	 audituri	 independente	

pentru	 clienți.	 	 Analize	 ale	 departamentul	 de	 audit.	 Recomandări	 pentru	 clienți,	

urmărirea	implementărilor	pentru	aceștia.	

	

§ Administrator	și	asociat	la		Downtown	Financial	S.R.L.																																																								2016-prezent	

§ Administrator	și	asociat	la		G.S.R.	Training	S.R.L.																																																																								2014-2017	

RESPONSABILITĂȚI	 GENERALE:	 Supraveghează	 activitățile	 generale	 ale	

companiilor.	

	
§ Contabil	șef/Director	economic	la	Savvy	Finance	S.R.L.																																																													2005-2015	

RESPONSABILITĂȚI	 GENERALE:	 responsabil	 de	 menținerea	 tuturor	 evidențelor	

contabile,	 registrelor,	 veniturilor,	 cheltuielilor.	 Supraveghează	 și	 participă	 la	

pregătirea	tuturor	situațiilor	și	rapoartelor	financiare.	Elaboreză	proceduri	conexe	

și	 controlează	 rapoartele	 financiare,	 calcularea	 indicatorilor	 financiari.	 Pregătirea	

previziunilor	pentru	vânzări,	numerar	și	P&L,		buget	anual.	Responsabilități	în	ceea	

ce	privește	resursele	umane.	Reprezentarea	companiei	în	relațiile	cu	autoritățile	și	

clienții.	

	

§ Director	economic	la		A.B.M.O.		Proiect		Consulting	S.R.L.																																																										2002-2005	
RESPONSABILITĂȚI	GENERALE:	 	 Servicii	 financiare	 și	 contabilitate	pentru	 	 clienți.	

Menținerea	 relației	 cu	 Administrația	 Finanțelor	 și	 Inspectoratul	 Teritorial	 de	

Muncă.	

	

§ Contabil	sef	/	Director	economic	la		Moody	International	reprezentanță	și	firme																2002-2005	

din	grup		

RESPONSABILITĂȚI	 GENERALE:	 Verificarea	 și	 aprobarea	 a	 cheltuielilor,	

monitorizarea	 recuperării	 creanțelor,	 controlul,	 analiza,	 raportarea	 și	

actualizarea	 bugetelor;	 Gestionarea	 fondurilor	 și	 relația	 cu	 băncile	 locale,	

reconcilierea	 extraselor	 bancare;	 gestionarea	 și	 prognozarea	 numerarului,	

raportarea	financiară	

	

§ Contabil	la	Nova	Group	International	S.R.L.																																																																																										2002																																																																																																	

RESPONSABILITĂȚI	 GENERALE	 Contabilitatea	 pentru	 societățile	 din	 grup;	 Intrări-

ieșiri/management	facturi,	amortizare,	leasing,	salarii-resurse	umane;	Menținerea	

relației	cu	Administrația	Finanțelor	Publice	și	Inspectoratul	Teritorial	de	Muncă.	

	
								Publicaţii	
								Corpul	Experților	Contabili	Români	-	Revista	business	Magazine	

								Camera	Auditorilor	Financiari	din	România-Audit	Financiar	
	

	

	



	

	

	

									CUNOȘTINȚE	DE	CALCULATOR			
Abilități	avansate	Microsoft	Excel	●	Microsoft	Office	●	Microsoft	Project	●	Cunoștințe	de	lucru	

despre	diverse	software-uri	de	contabilitate,	soft	de	audit	Caseweare.		

	

COMPETENȚE	LINGVISTICE			
Română	(limba	maternă)	●	Engleză	(avansată)	●	Spaniolă	(medie)	●	Franceză	(medie)	

	

	

DATE	CU	CARACTER	PERSONAL			
Ianuarie	1978	-	București,	Romania,	permis	de	conducere	categoria	B	

	

Pasiuni		
triatlon,	artă,	teatru,	lectură,		călătorie		etc.	
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