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CURRI CULUM VI TAE 

 
Nadir Geafer ALI, ACCA, CIA, CISA 
Auditor Financiar, Expert Contabil Judiciar 

 

Partener 

ASCENTOR Business Advisors 

 

 

 

Prezentare generală a carierei 

▪ Peste 20 de ani de experiență profesională, inclusiv 10 ani în cadrul PricewaterhouseCoopers 
România. 

▪ Domenii cheie de expertiză: audit intern, guvernanță, conformitate, gestionarea riscurilor, 
transformarea funcției financiare, due diligence financiar și comercial, investigații privind 
fraudele, programe antifraudă, optimizarea costurilor, design organizațional, optimizarea 
proceselor de afaceri, suport pentru litigii și expertiză contabilă judiciară. 

▪ Coordonator al auditului intern pentru companii importante din România. 
▪ Membru al consiliului de administrație și experiența in comitetul de audit in cadrul unor 

companii private si listate. 
▪ Experiență în diverse industrii: producție, telecomunicații, IT, servicii medicale, agricultură, real 

estate, energie, petrol și gaze, etc. 

Calificări profesionale și apartenență la organizații profesionale  

▪ ACCA (2005) - Membru al Association of Chartered Certified Accountants 
▪ CIA (2008) - Auditor Intern Certificat și membru al Institutului Auditorilor Interni 
▪ CISA (2007) - Auditor Certificat al Sistemelor Informatice și membru al ISACA 
▪ CRISC (2011) - Certificat în controlul și riscul sistemelor informatice 
▪ CRMA (2011) - Certificat în Asigurarea Managementului Riscului 
▪ Auditor Financiar (AF1617) și membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (2006) 
▪ Expert contabil judiciar (2004) și membru CECCAR 

Educație 

2001-2003 Academia de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune, București – Master în Audit și Contabilitate. 

1997-2001 Academia de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune, București – Licențiat în Management Financiar și Analiză.  
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Experiență profesională 

noiembrie 
2011 
- 
prezent 

ASCENTOR BUSINESS ADVISORS (www.ascentor.ro) 
Partener, Audit & Consultanta 
 
1. Audit, risc și conformitate 

• audit intern 
• audit financiar 
• guvernanță, riscuri și conformitate, controale interne 
• implementarea modelelor de guvernanță pentru întreprinderile 

antreprenoriale locale 
• managementul riscului de afaceri 
• audituri independente de conformitate sau cu scop special 

2. Îmbunătățirea performanței 
• îmbunătățirea eficacității funcției financiare, controlul, raportarea managerială 
• reproiectarea organizației, îmbunătățirea proceselor de afaceri  
• îmbunătățirea eficacității forței de vânzare 
• managementul costurilor, optimizarea numărului de angajați 

3. Tranzacții 
• due diligence financiar, due diligence comercial, due diligence IT 
• consultanță la vânzare, due diligence al vânzătorului, configurare și gestionare 

VDR 
4. Fraudă și litigii 

• implementarea programelor antifraudă, conformitate cu cerințele FCPA 
• investigații privind fraudele 
• suport litigii, calcule prejudicii, profituri nerealizate 

 
 

Ianuarie 
2018 
- 
prezent 

EXPERT CONTABIL JUDICIAR 
 
Furnizarea de servicii de expert contabil judiciar în dosare comerciale și penale. 
Experiența cheie include: 

• expert financiar martor în arbitraj internațional la ICSID 
• expert judiciar în cauze comerciale (telecomunicații, producție, companii 

aeriene, logistică, imobiliare etc.) 
• expert judiciar în cauze penale (asigurări, transporturi, produse farmaceutice 

etc.) 
• suport în litigii (calcularea prejudiciilor, inclusiv a profiturilor nerealizate) 
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noiembrie 
2011 
- 
prezent 

ASCENTOR RECRUTARE & EXECUTIVE SEARCH (www.ascentor.ro) 
Executive Search, Recrutare 
 
Executive search specializat și recrutarea de profesioniști cu experiență în domeniul 
financiar. 

• consilierea companiilor cu privire la profilul candidatului potrivit pentru roluri 
specifice 

• examinarea preliminară a candidaților 
• evaluarea detaliată a capacităților tehnice ale candidaților 

 
 

 Diverse roluri in consiliul de administrație și comitetul de audit  
• Companie IT: Membru independent neexecutiv al Consiliului de Administrație, 

președinte al Comitetului de Audit 
• Companie listată BVB (producție): Membru al Comitetului de Audit 
• Companie listată BVB (servicii financiare): Membru al Comitetului de Audit 

 
 

august 
2003  
-  
noiembrie 
2011 

PwC Romania - CONSULTANTA DE MANAGEMENT 
Senior Manager 
 
Lider al serviciilor de audit intern și al serviciilor de risc și conformitate în domeniul 
guvernanței pentru România și Republica Moldova (2007-2010) 
 
1. Guvernanța, auditul intern, controalele interne și gestionarea riscurilor 

• Consolidarea guvernanței corporative 
• Consultanta in audit intern (training si perfecționare, outsourcing) 
• Implementarea programelor antifraudă și conformitate FCPA 
• Testarea implementării și managementului SOX 
• Îmbunătățirea controalelor interne 
• Managementul riscului întreprinderii 

Industrii relevante: telecomunicații, utilități, producție, automobile, pharma. 
 
2. Proiecte de consultanta in management 

• Petrol și gaze - Reducerea costurilor de achiziție și îmbunătățirea proceselor 
• Alimente - reducerea costurilor de achiziție 
• Utilități - îmbunătățirea proceselor operaționale si a controalelor 
• Pharma - proiectarea procesului de management al conformității 
• Automotive - proceduri anticorupție și anticorupție  
• Alimente - optimizarea proceselor de afaceri 
• Alimente - due diligence comercial 
• Biocombustibili - plan de afaceri pentru o afacere integrată de bioetanol și agri 

 
 
 



Curriculum Vitae  Nadir Ali 

Actualizat August 2022  pagina 4 din 5

   

3. Conformitate 
• Fondul Global de Combatere a SIDA/HIV, Tuberculozei și Malariei – Agent Local 

al Fondului în România – team manager 
• Sectorul public – revizuirea procedurilor și respectarea reglementărilor UE, 

evaluarea sistemului informatic care procesează subvențiile UE 
• Companie farmaceutică globală de top – conformitatea practicilor de marketing 

și vânzare; optimizarea procesului de conformitate 
• Auditul de conformitate al Federației Române de Fotbal cu privire la criteriile 

de licențiere a cluburilor de fotbal. 
 

 4. Traininguri - audit intern, managementul riscului și controale  
Industrii cheie: petrol și gaze, telecomunicații, comerț cu amănuntul. 
 
5. Alte proiecte 

• A coordonat scrierea și publicarea primei cărți de strategie românești "Formule 
de succes pentru următorul deceniu" (Autor A. Vizjak și V. Iuga) 

• Membru al rețelelor globale PwC de audit intern și de guvernanță 
• membru al echipei care a dezvoltat soluția globală de training în domeniul 

auditului intern PwC (2007-2008) 
• Lucrări în publicații profesionale, articole în mass-media, vorbitor la 

evenimente pe teme de audit intern și de risc; dezvoltarea materialelor de 
marketing 

• Rol de HR manager pentru PwC Consulting, gestionarea recrutării, evaluări ale 
performanței, managementul schimbării. 

 
2001 
 - 
2003 

PwC România, AUDIT 
Auditor 

 
• audituri financiare pentru companii din diverse industrii, inclusiv pharma, 

telecom, FMCG, automotive și producție 
• audituri ale proiectelor finanțate de organizații internaționale; 
• controalele interne. 

1997 
 -  
2001 

ANB Consulting  SRL  (în timpul studiilor universitare) 
Membru junior în diverse proiecte de contabilitate și audit pentru companii medii din 
România. 

 
 
Limbi 

▪ Limba română   
▪ Fluent în limba engleză   

 
Competente IT 

▪ Aplicații Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project),  
▪ Baze de date (Access) 
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▪ Gestionare date (ACL) 
▪ Analytics (KNIME, Jamovi, Power BI) 
▪ Mapare proces (Visio)  
▪ Aplicații audit (TeamMate) 

 
Alte activități 

▪ Formator - traininguri open class organizate de Wolters Kluwer Romania: 
• Detectarea și prevenirea fraudelor (2018, 2019) 
• Obligația de diligență financiară (2019, 2020) 

▪ Autor al unei serii de articole în "Audit Financiar" – publicația lunară oficială a Camerei 
Auditorilor Financiari din România: 

• "Implementarea strategică a Comitetului de audit si a auditului intern" (2007) 
• "Rolul auditului intern în prevenirea și detectarea fraudelor" (2007) 
• "Evaluarea performanței funcției de audit intern" (2007) 
• "Auditarea contractelor" (2008) 

▪ Speaker la cea de-a 4-a Conferință Regională a Institutului Auditorilor Interni cu lucrarea "Viitorul 
auditului intern în contextul crizei economice globale" (2009). 

▪ Colaborator la prima carte românească de strategie de afaceri "Formule de succes pentru 
următorul deceniu" (ed. Publica, 2011) 


