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Informaţii personale  

Nume / Prenume BIȘTEA VIORICA 
Adresă(e) România, București 

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri) bisteav@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 27 septembrie 1968 
 .  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Expert judiciar contabil și fiscal – Biroul local de expertize de pe lângă Tribunalul 
București 
 

  
Experienţa profesională Perioada                                   Funcția sau postul ocupat 

2015 – prezent                         Avocat stagiar 
2007 - prezent                          Expert contabil și fiscal judiciar –Biroul local 
                                                 de Expertize de pe  lângă Tribunalul  
                                                 București;                                               
2009 – 2014                             Consilier juridic; 
2002 – 2014                             Contabil , Contabil șef; 
2000 – 2001                             Inspector fiscal – Direcția de Control Fiscal  
                                                  
 

  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
Efectuare expertize  judiciare contabile și fiscale dispuse de organele 
judiciare   în cauze de  :  
- evaziune fiscală;  
- litigii fiscale între persoane fizice/juridice și ANAF;  
- litigii de muncă (drepturi salariale);   
- contestații la executare (credite bancare, leasing); 
- delapidări ; 
- Răspunderea patrimonială a salariaților, etc. 

 
 

  
 

  
  



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Expertize  judiciare  contabile și fiscale,  
 

  
Educaţie şi formare 

 
• Studii  universitare în domeniul economic – diplomă de licență ASE, 1998; 
• Studii universitare în domeniul Drept – diplomă de licență Universitatea 

București, 2009; 
• Studii universitare în domeniul drept, specializarea „Managementul 

investigării fraudelor” - diplomă de master, Academia de Poliție „Alexandru 
Ioan Cuza”, 2014; 

• Doctorand , domeniul drept, în cadrul Școlii Doctorale a Academiei de 
Poliție „Alexandru Ioan Cuza”; 

• Cursuri periodice de  pregătire profesională continuă în domeniu drept, 
fiscalitate, contabilitate, organizate de Min. Finanțelor, CECCAR, Camera 
Consultanților Fiscali; 

 
  

Calificare, diplome obținute Licențiat în științe economice și științe juridice  
  

  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Drept fiscal, Procedură fiscală , Drept penal,  Procedură penală, Criminologie, 
Contabilitate, Fiscalitate, Drept civil, Procedură civilă; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de drept a Universității București,   
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,  
Camera Consultanților Fiscali,  
CCECCAR-București;  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  
  

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  B1 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

  
Competenţe şi abilităţi profesionale - Adaptabilitate la situaţii  noi, in  activitățile care au la bază  legislaţia fiscală , 

economică și juridică 
 

  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
Cunoştinţe de operare Microsoft Word, Excel  - dobândite prin studiu individual  și 
exersate zi de zi în activitatea profesională. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

