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LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Îmi doresc un post unde pot evolua din punct de vedere profesional, unde îmi pot dezvolta
cunoștințele acumulate, unde pot participa activ în desfășurarea activității economice și în
implementarea proiectelor firmei, unde munca și efortul depus sunt apreciate ca atare.
Studii superioare

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Ian 2014 – iulie 2015

Analist Financiar-bugete
Regia Autonomă de Transport Brașov
▪ efectuarea analizelor de risc asupra costurilor operaţionale ale Regiei, pe baza datelor furnizate de
Direcţia Economică;
▪ sintetizarea și comunicarea eficientă a informațiilor rezultate în urma analizei;
▪ întocmirea, analizarea și avizarea, pozitivă sau negativă după caz, a business plan-urilor și cash-flowurilor proiectelor noi, și respectiv urmărirea profitabilității proiectelor aprobate;
▪ urmărirea sistemului de indicatori de performanță ai activității Regiei; semnalarea punctelor slabe și
propunerea de măsuri corective de remediere a acestora;
▪ întocmirea raportărilor economico-financiare către Consiliul de Administrație al Regiei, pe baza
informațiilor obținute de la Direcția Economică;
▪ previzionarea, urmărirea și raportarea fluxului de trezorerie (cash-flow);
▪ previzionarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei, în colaborare cu Direcţia Economică;
▪ participarea, împreuna cu managementul Regiei, la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
previziunilor anuale şi urmărirea încadrării investițiilor în bugetul aprobat;
▪ defalcarea pe centre de cost/profit a bugetului de venituri şi cheltuieli, în colaborare cu Direcţia
Economică;
▪ acordarea de asistență în organizarea evidenței financiare a Regiei pe centre de cost sau după caz,
de profit;
▪ acordarea de asistență metodologică și instruirea șefilor de compartimente funcționale ale Regiei
pentru executarea și încadrarea în bugetele proprii;
▪ urmărirea și raportarea periodică a stadiului execuției bugetare, a abaterilor semnalate și a măsurilor
corective ce se impun;
▪ stabilirea, implementarea și urmărirea aplicării procedurilor pe linie financiar-contabilă;
▪ supervizarea înregistrării documentelor contabile în conturile curente;
▪ organizarea inventarierii patrimoniului Regiei (marfă, mijloace fixe, obiecte de inventar) şi valorificării
rezultatelor inventarierii;
▪ participarea la diminuarea pierderilor, respectiv la creșterea profitabilității şi la îmbunătățirea factorilor
de evaluare (în special a fluxului de numerar);
▪ propunerea măsurilor concrete și eficiente în cazul apariției unor situații defavorabile economic;
▪ supervizarea relației cu furnizorii externi de servicii de consultanță financiară, cu auditorii interni și
externi;
▪ supervizarea optimizării activității bancare, menținerea legăturii cu bancile partenere și purtarea de
negocieri cu acestea (și cu altele noi) în vederea obținerii celor mai bune facilități de finanțare;

▪ menținerea unei legături foarte strânse cu departamentele Economic, Audit, CFG.

Tipul sau sectorul de activitate Departamentul: Economic | Industria: servicii publice, transport
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Mar 2013 - prezent

Director economic, Consultant Financiar-Contabilitate
Diverse FIRME, Brașov
▪ colaborare pe domeniul financiar-contabilitate, cu diverse firme ce activează în domeniul prestărilor de
servicii și cel al comerțului intern și internațional, în baza CIM cu timp parțial, în afara activității de
bază.
▪ activitatea constă în acoperirea întregii arii economice și de resurse umane, de la verificarea și
înregistrarea actelor și documentelor primare, până la întocmirea și semnarea declarațiilor fiscale
lunare/trimestriale, inclusiv situațiile financiare anuale/ bilanțul contabil.
▪ folosirea programului informatic SAGA, inclusiv modulul de stocuri
▪ experiență în domeniul importurilor extra-comunitare, livrărilor intra-comunitare, cunoașterea modului
de lucru în vamă, contabilizare DVI etc.
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul: Financiar / Contabilitate | Industria: Comert / Retail

Aug 2011 - Feb 2013

Manager economic / Supervizor Economic
Ambient S.A. Sibiu, Punct de lucru Brasov
Responsabil pentru activitatea economică a punctului de lucru, cum ar fi de exemplu (dar fără a se limita la):
- urmărire execuții bugetare / target vânzări, stocuri, încasări (KPI);
- organizare și finalizare inventarieri patrimoniu;
- pe linie comercială - relații clienți, întocmire și urmărire contracte;
- analize financiare ale documentelor contabile ale clienților, în vederea stabilirii limitelor de credit și a
condițiilor comerciale contractuale;
- verificare, înregistrare și urmărire în circuitul bancar (încasare) intrumente plată;
- analiza solduri clienți și măsuri pentru încasare creanțe;
- analiza stocuri și măsuri de reducere stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă;
- înregistrări contabile diverse;
- verificare zilnică registru casă și documente aferente;
- elaborare acte RU (CIM, acte adiționale, adeverințe etc);
- relații de colaborare cu băncile partenere, cu agențiile locale ANAF, cu autoritățile publice locale;
- tranzacții și diverse rapoarte în sistemul informatic SAP.
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul: Financiar / Contabilitate | Industria: Comert / Retail materiale
de Constructii

Mar 2010 - Mar 2011

Director Economic
SC "Telecomunicații CFR" SA București
Am condus o echipa formată din 12 persoane (10 şefi de servicii şi 2 consilieri) fiind responsabilă
pentru întreaga activitate economico–financiară a Societăţii (organizată în 8 Sucursale Regionale la
nivel naţional + central societate la Bucureşti) - pe scurt: organizarea, coordonarea şi urmărirea
îndeplinirii tuturor sarcinilor arătate nelimitativ mai jos.
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul: Financiar / Contabilitate | Industria: Servicii Telecomunicatii

Feb 2004 - Mar 2010

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate (Contabil Șef)
SC "Telecomunicații CFR" SA București – Sucursala Regională Galați
Responsabil pentru întreaga activitate economico – financiară a Sucursalei, cum ar fi de exemplu (dar
fără a se limita la): înregistrari contabile; salarii; inventarieri patrimoniu; marketing - vanzări servicii;
comercial - contracte clienţi; aprovizionare - contracte furnizori; relaţii cu băncile partenere, cu
agenţiile locale ANAF, cu autorităţile publice locale; urmărire şi implementare noutăţi din legislaţia
fiscală şi financiar-contabilă; control financiar preventiv, control intern şi de gestiune, audit intern;
organizare şi întocmire analize costuri etc.
Am condus eficient timp de peste 6 ani echipa din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate Aprovizionare, compusă din 6 salariaţi, Sucursala Galaţi situându-se pe primele 3 locuri în
clasamentul pe ţară la capitolul indicatori economico-financiari (în cadrul societăţii), acesta fiind şi unul
dintre criteriile care au stat la baza promovării mele în funcţia de Director Economic.
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul: Financiar / Contabilitate | Industria: Servicii Telecomunicatii

Nov 1999 - Feb 2004

Economist
SC "Telecomunicații CFR" SA București – Sucursala Regională Galați
Toate operaţiunile financiar-contabile, de la introducere date primare la intocmire şi analiză indicatori
economici, situaţii financiare şi buget de venituri şi cheltuieli
Tipul sau sectorul de activitate Departamentul: Financiar / Contabilitate | Industria: Servicii Telecomunicatii
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Diplomă de licență
Academia de Studii Economice, Bucuresti

1995 - 1999

▪ Facultatea Contabilitate si informatică de gestiune - specializarea Gestiunea și Analiza Financiară

Colegiul Vasile Alecsandri, Mun. Galați

1991 - 1995

▪ sunt calificată ca inspector Resurse Umane, dețin certificat atestat și autorizat de Ministerul Muncii

CERTIFICĂRI
COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

C1 (Avansat)

C1 (Avansat)

C1 (Avansat)

C1 (Avansat)

C1 (Avansat)

Franceză

C1 (Avansat)

C2 (Avansat)

C2 (Avansat)

B1 (Mediu)

B1 (Mediu)

B1 (Mediu)

B1 (Mediu)

B1 (Mediu)

B1 (Mediu)

B2 (Mediu)

Italiană

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe organizaţionale/
manageriale și informatice
dobândite la locul de muncă

▪ Foarte bun coordonator al activităţii de echipă
▪ Foarte bună cunoaștere a programului de contabilitate SAGA dar și a sistemului informatic
integrat SAP
▪ O foarte bună stăpanire a instrumentelor Microsoft Office (Word / Excel) dezvoltată în
activitatea profesională
▪ Bune abilități de comunicare
▪ Mare adaptabilitate la stres

Alte competenţe

▪ am absolvit două cursuri de "Competențe antreprenoriale" (organizate de 1.Centrum Brașov și 2.
RSC Consulting Cluj) dețin două astfel de certificate, atestate și autorizate de Ministerul Muncii
▪ am urmat on-line cursurile Eurocor "Manager de proiect"
▪ am finalizat cursul de formare profesionala ca Mediator, organizat de FDC la Camera de Comerț
Brașov, fiind autorizată în aceasta profesie (fără însă a o practica)

Permis de conducere

▪ Permis de conducere Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Prezentări
Conferinţe
Seminarii
Proiecte

Prezentări, conferinţe și seminarii:
▪ simpozionul organizat la Camera de Comerț de către D.G.F.P. Brașov, pe tema noutăților fiscale
▪ Arena Afacerilor (conferința organizată de Ernst&Young România în parteneriat cu Raiffeisen Bank)
Proiecte Regia Autonomă de Transport Brașov:
▪ Proiectul “Modernizare capete de linii”
▪ Proiectul “Implementare sistem informatic integrat 2014” – Manager de proiect
▪ Proiectul “Management informatizat al sistemului de transport în comun la nivelul Municipiului
Brașov” (M.I.S.T.i.C.) – membru, responsabil financiar și ERP
▪ Sistemul de Management Integrat: Calitate-Mediu-Securitate (ISO)

ANEXE
copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare
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