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   INFORMAŢII PERSONALE Oana-Laura Buhaescu 

 

 

 Calea Grivitei nr 82-98, sector 1, Bucuresti 

+40 730 077 885 

 obuhaescu@deloittece.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 9/01/1976 | Naţionalitatea Română 

 

 

 

                                                          

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Martie 2004- prezent Director Audit / Senior Manager Audit/ Manager/ Supervizor/ Senior/ semi-senior 
Deloitte Audit SRL      
  

Director audit in Deloitte Romania, având o experienţă de peste 16 ani in audit 
financiar.  

Am efectuat si coordonat misiuni de audit in conformitate cu standardele 
internaţionale de audit atât pentru companii individuale cat si pentru grupuri de 
companii. Majoritatea clienţilor deserviţi au raportare duala, si anume 
standardele româneşti de contabilitate si IFRS. Beneficiarii auditaţi operează in 
industrii variate precum bunuri de consum, producţie, imobiliar, retail, distribuţie, 
transport, media, etc si sunt atât companii locale, cat si parte din grupuri 
internaţionale. Societăţile auditate sunt atât private cat si de interes public. De 

asemenea am efectual proiecte de audit in conformitate cu standardele PCAOB. 

In plus fata de misiunile de audit financiar menţionate mai sus, am coordonat 
contracte de  acordare de asistenta pentru întocmirea situaţiilor financiare,  
misiuni de due diligence, proceduri agreate, revizuiri ale situaţiilor financiare, alte 
misiuni de asigurare. 

De asemenea, am susţinut, in calitate de formator, cursuri pe teme de audit 
financiar atât intern pentru angajaţii firmei, cat si extern pentru clienţi. In 

prezent sunt si mentor pentru stagiarii ASPAAS. 

Lucrări de specialitate si acţiuni profesionale: 

 Participare in cadrul comitetelor de lucru in cadrul CAFR reprezentant din 

partea Deloitte; 

 Participare in cadrul grupurilor de lucru consultative organizate cu ocazia 

modificărilor legislative iniţiate de Direcţia de Reglementari contabile din 

cadrul Ministerului de Finanţe – reprezentant Deloitte; 

 Facilitator training-uri interne Deloitte in cadrul programelor interne de 

pregătire profesionala ale auditorilor pe tematici legate de audit ( auditul 

bazat pe riscuri, auditul estimărilor, auditul riscurilor semnificative, teste 

de control in cadrul auditului, planificarea auditului si managementul 

proiectului de audit, reglementari contabile in conformitate cu OMF 1802 

si reglementari contabile conforme cu IFRS, standarde de audit, 

prevederile regulamentului 537;  
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2020: Membru comitetul de revizuire al Manualului de reglementari 

internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si 

servicii conexe ediţia 2018; 

2019 Prezentare in cadrul atelierului IMM uri, Congres aniversar CAFR 20 ani a 

lucrării “ Situaţiile financiare ale IMM-urilor – prezentare”; 

2019 Membru panel de discuţii legate reglementari contabile si implementare 

IFRIC 23 Conferinţa de tax and legal Deloitte – Cluj Napoca; 

2018 Speaker Seminar Deloitte industria de retail si distribuţie – aspecte 

contabile si fiscale într-o abordare integrata; 

2017 Articol de specialitate: Creşterea utilizării IFRS in Romania 

https://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/213183/cresterea-

utilizarii-ifrs-in-romania.html#gref; 

2017 Membru panelul de lucru in cadrul seminarului profesional organizat de 

ICAEW si CAFR in care s-a vizionat, analizat si comentat filmul “False Assurance” 

o drama a guvernatei corporative si a auditului; 

2017 Facilitator training implementare noile standarde IFRS 15 si IFRS 16 

organizat de Deloitte pentru companiile care raportează conform IFRS. 

2017 Facilitator seminar pentru studenţii Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Auditul situaţiilor financiare – concepte generale; 

2017: ”Implicaţii ale auditului financiar asupra performanţei companiilor”, 

organizat de Asociaţia Studenţilor Contabili RATIO în parteneriat cu Deloitte ( 

Cluj Napoca) https://econ.ubbcluj.ro/eveniment.php?id=524 

Alte lucrari si evenimente – impact mediul economic si de business  

2019: prezentarea studiului Deloitte 2019 Holiday Shopping Trends 
https://www.forbes.ro/deloitte-europenii-vor-cheltui-mai-mult-de-sarbatori-

decat-anul-trecut-piata-totala-estimata-ajungand-la-1895-miliarde-de-euro-

europa-151271 

2019: prezentare studiu Deloitte Global Powers of Luxury Goods; studiul este 

rezultatul unei analize globale a bunurilor de lux pentru uz personal şi ia în 

considerare rapoartele anuale ale companiilor, estimările publicaţiilor economice, 

rapoartele analiştilor din industrie, bazele de date cu informaţii comerciale şi 

interviurile din presă https://curierulnational.ro/industria-de-lux-investeste-

in-marketing-digital/ 

2020:Retail-ul în timpul pandemiei: cum se pot transforma vulnerabilităţile în 

oportunităţi https://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-24208678-

covid-19-pandemie-coronavirus-retail-vulnerabilitati-oportunitati.htm 

2020: organizare webinar Deloitte In stand by – Ce ne rezerva viitorul ?, efectele 

crizei Covid -19. 

                                                    

Tipul sau sectorul de activitate: audit, management, sectorul public, fonduri UE. 
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Noiembrie 2003 – martie 

2004 

Economist 

Euro Inter Trade SRL – Forum Auto 
 

Responsabilităţi: contabilitate. 
 
Tipul sau sectorul de activitate: contabilitate 
 

Octombrie 2000 – 

Octombrie 2003 

Contabil Sef 

Vifor Trade  
 
Responsabilităţi: contabilitate. 
 
Tipul sau sectorul de activitate: contabilitate, management. 
 

Noiembrie 1998- 
Septembrie 2000 

Consultant Marketing 
Vifor Trade 

 
Contracte publicitate, analize clienţi.  
 
Tipul sau sectorul de activitate: marketing.  
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   
 

INFORMAŢII ADIŢIONALE            

   Competenţe de comunicare  ▪ Spirit de echipa, o buna capacitate de comunicare, bune abilitaţi de relaţionale si 
excelente abilitaţi de prezentare. 

 

 

1994-1998 Academia de Studii Economice, Bucureşti, România, Facultatea de Management, 
economist licenţiat, specializare managementul firmei. 

                                     
Alte studii/specializări 

Membră  CAFR, ASPAAS, CECCAR, ACCA, CCF 

 

Limba(i) maternă(e) romana  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2 C2 C2 C2 

Franceza B1 B1 B1 B1 B1 

 
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 
Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

             Competenţe                     
             organizationale 
             /manageriale  

 

        Competenţe informatice 

▪ Excelente abilitaţi de comunicare, planificare, organizare. 
 

 
 

▪ Operare computer  –   Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

