Curriculum Vitae
Nume, Prenume

Chiriac, Petronel

Adresă
Naţionalitate
Stare Civilă

București
Român,
Căsătorit, un copil

Experienţă
Profesională

HIDROELECTRICA SA - producător de energie din surse hidro
Recrutat prin Pedersen & Partners Executive Search si prin Choice Management
 Iulie 2016 – prezent Membru Directorat (2016 - cel mai mare profit din istoria companiei1,5 miliarde RON, premiul SAP CE Europe pentru cea mai rapida implementare)
 August 2014 - prezent Director Direcția Financiara
- Organizatoric: Remodelare organigrama direcție; concentrarea activităților
importante la Executiv; Financiar: reducerea costurilor de finanțare cu peste 10
milioane euro; 2015 primul an cu profit din dobânzi din istoria companiei de la 114
milioane lei pierderi in 2012 la profit de peste 11,5 milioane in 2016 (mai mare decât
profitul CEC Bank pe 2015 si 2016), profit din diferențe de curs in 2016 de la pierderi
de 60 de milioane in 2012, recuperări restante (inclusiv 2.7 milioane lei din concedii
medicale nerecuperate din 2006); reducerea comisioanelor bancare de la 16,7
milioane lei in 2012 la 1,5 milioane lei in 2016 etc. Contabilitate: implementarea
unor politici de accruals si cut offs la cheltuieli; implementarea modificarii duratelor
de viata conform standardelor internationale; modernizarea politicilor contabile etc
Reportare & Bugetare: Realizarea pachetului de raportare P&L, BS standard dar si
cele privind activitatea de trezorerie si collection; aging reports, dezvoltarea unei
aplicatii cu costuri online pe centrale, KPIs indeplinirea indicatorilor bugetari privind
excutia bugetara pentru anii 2014-2016, etc. ERP: Directia Financiara a fost varful de
lance in implementarea a noului sistem informatic intr-un termen extrem de scurt.
Altele: implicare in expertizele in procesele cu „baietii destepti”; identificarea unor
fraude interne si instiintarea organelor in drept; impunerea licitatiei electronice–
achizitiile de credite cu rezultate spectaculoase; parte din diverse comisii de analiza
si receptie, reducerea opiniei cu rezerve de la 4.8 miliarde lei in 2013 la un “limited of
scope” in 2016 care depinde exclusiv de decizia guvernamentala a rezolvării
investițiilor cu funcțiuni complexe, cu componenta hidroenergetica redusa etc
 Aprilie 2014- August 2014 Manager audit public intern
- reevaluarea Planului de audit in funcție de riscuri pe model SOX, prima misiune de
audit intern pe Activitatea Juridica din istoria companiei, recrutarea de personal cu
experiența inclusiv din Big4, modificări la Codul de Etica al companiei pe baza anticorruption best practices
SMART TAX ADVISORS SRL - firma de contabilitate si audit
 Decembrie 2013 – Februarie 2014 Director Control Risc
EDELSTEIN CONSULTING SRL - consultanță managerială și de afaceri, închirieri
 Aprilie 2004 – prezent Administrator
AGER LEASING IFN SA, Instituție Financiară Nebancară, înscrisă in Registrul Special al
BNR cu multiple activităţi de finanţare
 Septembrie 2006 – Septembrie 2013 CFO (Director Financiar Contabil)
- Coordonarea a 4 Direcții, membru al comitetelor de aprobare credite, de administrare
a riscurilor semnificative si de credite restante. Contabilitate: transpunerea la
contabilitatea bancara pe un nou ERP, fara sancțiuni financiare in urma actelor de
supraveghere a BNR, aducerea controlului fiscal la zi fără penalități materiale,
Control Financiar: implementarea raportare IFRS paralel cu raportarea statutara si
definirea sistemului de bugetare si raportare managerială; Trezorerie: setare KPIurilor de trezorerie, hedging valutar prin contracte forward si opțiuni, sistemul de
raportare zilnică de solduri si cash-flow previzionat; Direcția Credite: definirea
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normelor de credit, implementarea unei noi linii de business – factoring si scontări
creanțe, finanțări structurate pentru autorități publice centrale si locale; proiecte
energetice pentru companii private. Plan de restructurare din 2009 ca răspunsul la
criza financiară
PAXAR SRL, multinațională (listata NYSE), București, productie si comert cu sisteme de
etichetare si informare pentru marile branduri de textile
 Iunie 2005 - Septembrie 2006 Financial Manager
- Coordonare departamentele financiar-contabil, IT si HR intr-o faza initiala.
Redefinirea rapoartelor conform US GAAP in paralel cu pe implementarea noului
ERP- Navision; implementarea sistemului de bugetare a grupului, raportările și
urmărirea îndeplinirii bugetelor pentru raportările lunare la bursa NYSE; process
owner pentru „Sarbane Oxley procedures” SOX – sistem de control intern parte a
guvernantei corporative, incluzând implementarea matricei riscurilor si controalelor pe
toate procesele importante; transferul unei fabrici de woven labels din Marea Britanie
și construcția acesteia lângă Ploiești; participarea la conferințele grupului precum și a
sesiunilor anuale ale Bordului de Conducere pentru EMEA in: Marea Britanie, Italia,
Turcia etc.
ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA, București, producător și distribuitor electronice
(LG Electronics și marca proprie Platinium), producător si comerciant de cherestea si
elemente de mobilier, investiţii imobiliare
 Martie 1999 – Iunie 2005 Budget & Cost Control Manager / Head of Internal Audit
- Implementare a ERP SCALA; conceperea sistemului de raportare bugetara la nivel
de grup si pentru acționari; pregătirea situațiilor financiare consolidate si combinate
pe format IFRS, auditarea cu „Big4”, misiuni de audit intern și controlling la toate siteurile de producție din grup; la nivel subsidiara - FORESTAR SA, NEAMT; membru in
Consiliul de Administrație (2004-2005) implementarea unui „cost cuting plan”
(restructurarea a 400 de poziții 2004 -2006); optimizarea și eficientizarea proceselor
de muncă; reducerea costurilor/furturilor de la autobaza de transport forestier, 2004 anul începerii restructurării a fost primul an de trecere pe profit după o lungă perioada
de pierderi succesive
ATHENEE PALACE HILTON (APG SA) București, Industria hoteliera
 Octombrie 1997 – Martie 1999 City Ledger / Acc. Payable Supervisor
- Credit Collection, responsabil de contul furnizori
Educaţie
Aptitudini si
Competenţe
Personale

Economist, ASE, Facultatea de Finanțe Bănci (1992-1997), media anilor 9.83
Studii aprofundate – Master, ASE, (1998-1999), Contabilitate aprofundată şi audit
International MBA, AUEB(2000-2001) Decision Science - Financial Engieneering
Doctor in finante, ASE, (2007-2012), Managementul Riscurilor in cadrul IFN-urilor
Jurist – UTM, (2009-2013) Facultatea de Drept

Limbi cunoscute

Limba materna :Romana; Engleza Excelent; Germana, Franceza,Greaca Incepator

Aptitudini şi
competenţe sociale

Spirit de echipa, conducerea multor echipe, chiar şi nefinanciare, adaptarea la medii multiculturale
(studii in străinătate, lucru în cadrul multinaționalelor, conferințe internaţionale), predare seminare
de contabilitate aprofundată; organizarea de competiții sportive si culturale, relaxat, dinamic,
proactiv si goal oriented
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Aptitudini şi
competenţe tehnice

Participări
internaționale

Permis de conducere
Articole

Membru al organizațiilor : CCFR – Camera Consultanților Fiscali din Romania – 2007; CAFR
– Camera Auditorilor Financiari din Romania -2009;CECCAR - Corpul Experților Contabili si
Contabililor Autorizați din Romania – 2004; ACCA – Association for Chartered Certified
Accountants, UK (student); UNPIR - admis la examenul de lichidatori 2009; 1992- traducător
autorizat din limba engleză
Excel, Access, Word, Dreamweaver, Photoshop, Navision, Scala, Profit, Fotografie
Profesionala
2016, 2015 Romanian Investors Days, New York si Londra; 2015 – CEO’s Europeean top
Energy Producers si Dl Arias Canete Comisar UE pentru Energie- Bruxelles; 2016, 2015 Emerging Europe Conference, Praga; 2014- Deloitte Energy Conf, Viena, 2010 – Auditul intern
si Managementul Riscului, IBR; 2007 - Basel II Implementation, Agence de Transfert de
Technologie Financière – Luxembourg; 2006 - Instruire US GAAP, Watford Londra UK; 2005
- Financial management Paxar – San Benedetti , Istanbul, Londra 1998 - Financial
Management Course - Hilton, Cairo
Categoria B (1992)
„Administrarea riscului operațional specific instituţiilor financiare nebancare în contextul
actualei crizei financiare” - 2010 http://store.ectap.ro/articole/462_ro.pdf
„Utilizarea modelelor de rating intern în managementul riscurilor asociate expunerilor instituţiilor
financiare nebancare” -2012
http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=45
„Și totuși va trebui să treceți pe la un consultant fiscal” – 2014
http://www.capital.ro/download?id=191018
„Considerations regarding unconventional monetary policies of central banks during the present
financial crisis” – 2014
http://econpapers.repec.org/article/athjournl/v_3a33_3ay_3a2014_3ai_3a1_3ap_3a71-81.htm

Referințe

La cerere
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