t:

~

europass
Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

TAMAŞNR.

SlORA

ATT/LA

24, STR. IONEL POP, 510089, ALBA IULIA, ROMÂNIA

Telefon(oane)

0258/818881

Fax(uri)

0258/811411

Mobil:

(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

E-mail(uri)attaconsulting@yahoo.com
Naţionalitate( -tăfi)
Data naşterii
Sex

Funcţia

maghiară
17 MAI 1960
masculin

AUDITOR

Experienţa profesională
Perioada

;>

2003 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

}

Administrator

Activităţi şi responsabilităţi principale

l

Numele şi adresa angajatorului

)

"S.C. A TTA CONSUL TlNG SR.L. Alba Iulia"

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

/

Activităti de contabilitate, revizie contabilă, consultantă În domeniul fiscal, pregătire
profesională.

Perioada

;,

2005 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

>

Administrator

Activităţi şi responsabilităţi principale

)

Coordonarea activitătii de consultantă, management de proiect şi programe de finantare

/

"S.c. ATTA AFFAIR S.R.L. Alba Iulia"

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

;,

Activităti de consultantă pentru afaceri şi management

Perioada

l

1993-1994

)

2006 - prezent

-'

Lector

>
}
/
}

Cursul
Cursul
Cursul
Cursul

l

"Universitatea "1 DECEMBRIE 1918", Alba Iulia"

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

}
;;

Învătământ universitar de scurtă durată;
Învătământ de lungă durată;

Perioada

i

1984-1993

Numele şi adresa angajatorului

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

>
Funcţia sau postul ocupat

Coordonarea activitătii de consultantă, management de proiect, audit, evaluare şi programe
de finantare.

"Bazele contabilitătii";
"Gestiunea trezoreriei si a riscului";
"Drept financiar si fisca/" .
"Achizitii publice"

1998-2003
,)

Inspector şi şef de serviciu;

l'

Director general adjunct şi director.

Activităţi şi responsabilităţi principale

;.,
"
"

Agent de control fiscal şi economic;
Coordonarea activităţii de evidenţă, urmărire şi Încasare venituri bugetare;
Coordonarea investiţiilor a resurselor umane şi a activităţii bugetare;

j

"Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, Alba Iulia"

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

>

Administrare, control, urmarire si incasare

Perioada

»

1993-1998

Funcţia sau postul ocupat

')

Director economic

Activităţi şi responsabilităţi principale

>

Coordonarea activităţii financiare şi a departamentului de investiţii

Numele şi adresa angajatorului

>

"se BEL AMI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

>

Comert en gros si en detail

Perioada

"

1980 - 1984

Calificarea / diploma obţinută

>

Examen de diplomă promovat În 1984

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândite

')

Drept Administrativ

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

>

Facu/tatea de Ştiinţe Economice din Craiova 1984 - şef de promotie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

>

« 5»

Perioada

>

1994

Calificarea / diploma obţinută

>
>

Diplomă

>

PNUD România

Perioada

>

1996

Numele şi adresa angajatorului

a veniturilor bugetare in judetul Alba

SRL" Alba Iulia

Educaţie şi formare

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Specializare În Logistică, Minneapolis USA

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Calificarea / diploma obţinută

>

Diplomă

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândile

"

Formarea formatorilor,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

"

Ministerul Român de Finanţe

Perioada

>

17 dec 2008

Calificarea / diploma obţinută

>

Doctor În ştiinţe economice

1

Audit financiar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

>

UBB Cluj Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

>

«5»

Clermond Ferrand France

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobândite

,.'
)

Aptitudini şi competente
personale

>
>

Dobândite În cursul vetii şi carierei
care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificate sau o diplomă.

Limba(i) maternă(e)

>
"

>
>
>

Expert contabil;
Evaluator imobile, mobile, Întreprinderi;
Auditor financiar;
Lichidator judiciar;
Consultant juridic;
Consultant financiar;
Evaluator proiecte finantate pe fonduri structurale
Manager de proiect;
Administrator incubator de afaceri,

(POR, CCE);

MAGHIARĂ

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
con versaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

FRANCEZĂ,

81

81

81

81

81

ENGLEZĂ

C2

C2

C2

C2

C2

ITALIANĂ

A2

A2

A1

A1

A2

MAGHIARĂ

C2

C2

C2

C2

C2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin(ă Pentru Limbi Străine

Competente şi abilităti sociale

>

SOCIABIL/TATE, ABIL/TĂŢI DE COMUNICAREŞI ADAPTARE, TOLERANŢĂRAŢIONALĂ,AUTOCONTROL
PENTRU MENŢINEREASTĂRII DE NORMAL/TATE ÎN SOCIETATE, FAMIL/E ŞI LA LOCUL DE MUNCĂCAL/TĂŢI DOBÂNDITECA EXPERIENŢĂDE VIAŢĂ, EDUCAŢIE ÎN FAMIL/E, ŞCOALĂ ŞI COLECTIVULDE
MUNCĂ.

>

COORDONEZ CA ADMINISTRATOR ÎIN 2 FIRME ACTIVITĂŢILE DE CONSULTANŢĂ LEGATĂ DE
ELABORAREA PENTRU CLIENŢI A PROIECTELORDE FINANŢARE EUROPEANĂ, AUDIT
FINANCIAR, CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ, EVALUARI PRECUM ŞI
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
A CELOR 2 FIRME.

>
>

Cunoştinte calculator: Word, Excel ;Power Point;
Documentatii: POR,PNDR,POS
CCE,POS DRU şi altele;

Locuiti şi munciti cu alte personae,
Într-un mediu multicultural, ocupati
o pozitie În care comunicarea este
importantă sau desfăşurati o
activitate În care munca În echipă
este esentială (de exemplu, cultură,
sport), etc.
Competente şi aptitudini
organizatorice
De exemplu, coordonati sau
conduceti activitatea altor
personae, proiecte şi gestionati
bugete;

la locul de muncă,

În actiuni

voluntare (de exmplu, În domenii
culturale sau sportive) sau la
domiciliu, etc.
Competente şi aptitudini tehnice
De exemolu utilizare calculator,
anumite tipuri de echipamente,
maşini, etc.
Competente şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Competente şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competente şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Alte competente şi aptitudini
Competente care nu au mai fost
mentionate anterior.

>

SPORTIVAMATOR (TENIS DE CÂMP)

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

)
;>

0722340673; 0258 818881

;>

Articole În reviste - 18;
Cărţi - 3.

;,

Anexe

;
;>

>
"

>
>
>
;>
,--,

>
>
>
;
/
)

;>

Data,

2· ()5!. -fi) I ~

Auto, categoria B, din 1991

Universitatea din Craiova Facultatea de Stiinţe Economice - Diplomă de Licentă;
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Drepr Simion Bărniţiu - Diplomă de
Licentă;
Camera Auditorilor din România - Certificat Auditor Financiar;
Camera Auditorilor din România - Legitimaţie de membru activ;
The Ministry of Public Finance - Certificat Public Procurement Seminar;
Uniunea Colegilor Consilierilor Juridici din România - Colegiul Consilierilor Juridici Alba Decizie membru asociat al Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Alba;
Uniunea Colegilor Consilierilor Juridici din România - Colegiul Consilierilor Juridici Alba Legitimaţie de membru;
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - Certificat Expert Evaluator de Bunuri
Mobile;
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România Evaluare - Certificat Garantarea
Împrumuturilor SPIC 0-04;
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - Certificat Standarde Internaţionale de
Evaluare SPIC 0-06;
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - Legitimaţie Expert Evaluator;
Centru de Pregătire Financiară Millenium - Certificat de Adsolvire În Audit Financiar al
Entităţiilor din Piaţa de Capital;
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi - Legitimaţie de membru activ;
Uniunea Naţională a Practicienilor În Insolvenţă din România - Certificat de membru activ.
Camera Consultantilor Fiscali din Romania - legitimatie membru
Experienta specifica proiectelor si experienta profesionala

Semnătură, TAM AS- SZORA

TTILA

1. Articole / studii publicate În reviste de specialitate recunoscute naţional:
a. Attila Tamas - Szora -"Rolul auditului financiar În informare corectă a utilizatorului de rapoarte financiare", , Revista
finanţe publice şi contabilitate, Serie nouă anul XV, nr. 9-septembrie 2004, Editura Ministerului Finanţelor Publice,
Bucureşti.
b. Attila Tamas - Szora (coautor) -

J/

Controlul

financiar-fiscal

şi tranzacţiile

suspecte",

Revista Finanţe - Provocările

viitorului, Anul III, Nr.3/2004, Craiova 2004, Editura Universitaria Craiova.
c. Attila Tamas - Szora (coautor) -"Controlul
financiar-fiscal
şi tranzacţiile suspecte", Revista finanţe publice şi
contabilitate, nr.10, Bucureşti, 2005
d. Attila Tamas - Szora - "Auditarea marilor contribuabili,"
Revista Finanţe - Provocările viitorului, Anul III, Nr.3/2004,
Craiova 2004, Editura Universitaria Craiova.
e. Attila Tamas - Szora - "Auditul financiar - mijloc de asigurare a conformităţii

şi legalităţii

situaţiilor

financiare

ale

părţilor afiliate", Revista Finanţe - Provocările viitorului, Anul III, Nr.3/2004, Craiova 2004, Editura Universitaria Craiova.
f. Attila Tamas - Szora (coautor)
- "Controlul financiar - fiscal si mediul de afaceri românesc", Revista Finanţe Provocările viitorului, Anul IV, Nr.4/2005 Editura Universitaria, Craiova, 2005.
2. Articole / studii publicate În volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute:
a.
b.

C.

3.

Attila Tamas - Szora -" Auditul şi terţii" r Comunicarea Ştiinţifică, Râmnicul Vâlcea, 23-24 Aprilie 2004,
Universitatea Spiru - Haret;
Attila Tamas - Szora -"Auditul financiar al Întreprinderilor
Româneşti În condiţiile aplicării lAS 29",
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, Blaj, 16 Mai 2003, Universitatea Spiru - Haret; Facultatea de
Finanţe şi Bănci.
Attila Tamas -Szora -"Rolul auditului financiar În informarea corectă a utilizatorului de rapoarte
financiare",
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice "Funcţia financiar contabilă a Întreprinderii
În

perspectiva integrării În Uniunea Europeană" Alba Iulia, 21-22 Mai 2004, Universitatea ,,1 Decembrie
1918", Facultatea de Ştiinţe.
Articole / studii publicate În reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, din ţară şi din

străinătate: -

4. Articole / studii publicate În volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale

recunoscute, din ţară şi din

străinătate:
a.

b.

Attila Tamas - Szora - "Rolul şi locul analizei economico-financiare
În cadrul auditului financiar", Simpozionul
Internaţional Specializare, Integrare şi Dezvoltare, Cluj-Napoca, 14-15 Noiembrie 2003, Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice.
Attila Tamas - Szora - "Analiza financiară - pârghie a auditului public", Simpozionul Internaţional Specializare,
Integrare şi Dezvoltare, Cluj-Napoca, 14-15 Noiembrie 2003, Universitatea Babeş - Bolyai, Facultatea de Ştiinţe
Economice.

c.

Attila Tamas - Szora - "Cash-flow analysis in Romanian entreprises",
International
Conference European
Integretion: Local and Global Consequences, Brno, Czech Republic, September 15-19, 2004, Faculty of Business
and Economics, Mendel University of Agriculture and Frestry Brno.

d.

Attila Tamas - Szora -"Analiza financiară - pârghie a auditului public", Simpozionul Internaţional Specializare,
Integrare şi Dezvoltare,
Cluj-Napoca,
Iunie 2007,
Universitatea Babeş - Bolyai,
Facultatea de Ştiinţe
Economice.

e.

Attila Tamas - Szora -"Unele aspect curente şi de perspectivă ale auditului financiar În domeniul finansărilor
UE", Simpozionul Internaţional Specializare, Integrare şi Dezvoltare, Cluj-Napoca,
Iunie 2007, Universitatea
Babeş - Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice.

f.

Attila Tamas - Szora (coautor) -"Risk Perception among Financial Statements Users, publicata in Proceedings of
the International Conference Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy Second Edition, Editura
Aeternitas, p. 441-453, ISBN 978-973-1890-15-9,
România, 2008.

g.

Tamas Szora A. (coautor), .The Public Internal Audit Committee In The Social Health Insurance Sector- A
Necessity In Romania", Revista Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica, CNCSIS B+, nr. 11, 2009,
ISSN 1454-9409,http://ideas.repec.org/a/alu/journl/v1y2009i11p54.html,2009
Tamas Szora A. (coautor), Dobra B.I., "Considerations Regarding The Influence Of The Base Leading Rate Over
Investment Projects Financed By Eu Funds", Revista Annales Universitatis Apulensis, Series Oeconomica, CNCSIS
B+, nr. 11,2009, ISSN 1454-9409,http:j /ideas.repec.org/a/alu/journl/v1y2009i11p44.html,
2009

h.

I

l,J

i.

Socol A., Tamas A. (coautor),
Revista Finanţe
B,2009

)mportanţa

- Provocările viitorului,

monitorizării

riscului operaţional

la nivelul societăţilor

bancare",

nr. 9, p. 101-113, 2009, ISSN 1583-3712, Cod CNCSIS 541, categoria

j.

Socol A., Tamas A. (coautor), "Riscul de audit aferent ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale În
perioade de instabilitate economică", Revista Finanţe - Provocările viitorului, nr. 10, p.... 2009, ISSN 1583-3712,
Cod CNCSIS541, categoria B,2009.
S.Brevete de invenţie: 6. Alte publicaţii: Cărţi
a.

Attila Tamas - Szora (coautor)-"
Napoca, 2005.

Contabilitatea

managerială

a firmelor

de comerţ",

b.
c.

Attila Tamas - Szora (coautor) -" Auditul intern",
Editura Ulise, Alba Iulia, 2005
Tamas A. (coautor), "Guvernanta corporativa si auditul intern",Editura Aeternitas,Alba
1890-21-0,2009

Editura Risoprint, Cluj-

Iulia,

ISBN 978-973-

1.

Experienta specifica in proiecte:
De la dataPrincipalele activitati

Titlul proiectului

ale proiectului

pana la data

Atributii

in cadrul proiectului

(zi/luna/an)
Auditul

situatiilor

financiare

anuale

(peste

Emiterea

unei opinii

sictuatiilor

40 entitati)

asupra

financiare

conformitatii

cu cadrul

de raportare

dat.

Anual:

Emiterea

unei opinii

incepand cu
2000

financiare

si asupra

Anual:

Verificarea

incepand cu

la rambursare

a entitatilor

auditate

financiare
Auditul

cererilor

nerambursabila

de finantare

Emiterea

(peste 50 de proiecte)

pe

juridica

beneficiari

proiecte

finantare

UE (peste 15 beneficiari)

Incubator

de Afaceri

cheltuielile

cu

Asistenta
achizitii

Alba Iulia contract

nr.

4109/27.02.2006

eligibile
juridica

intocmirii

IMM-uri
Asistenta tehnica POR

Evaluator
proiecte

pas CCE

Evaluator
proiecte

proiecte

prin ANCS IMPACT pentru

POS CCE -DOCMENIUL
INTERVENTIE

in cererile

privind

de

Evaluator

contractare

si implementare

(

publice)
cursuri

pentru

planurilor
pentru

IMM-uri

in vederea

de afaceri,elaborare

accesul in Incubatorul

baza planurilor

Evaluare

cuprinse

factuale

criterii
de Afaceri

de afaceri eleborate,selectie

de

dezvoltare

finanicare

pe baza situatiilor

anuale.
eligibilitatii

cheltuielilor

2004-in

Consilier juridic

prezent

si derulare proceduri

febr.2006-

Functia in cadrul proiectului:

dec.2009

Incubatorului
finantat

in

solicitate

de finanţare

POR (peste 50

evaluate).
proiecte
evaluate

2008 - În
prezent

AXA 2 POS CCE (peste
pe domeniul

Mediu

15

2007 - 2010

administratorul

de PNUD,Ambasada Japoniei,Cl
de instruire,
Incubator

Alba si

consultanta

si

de Afaceri

Evaluare tehnica si financiara
finanţare

proiecte de

Evaluare tehnica si financiara

proiecte de

finantare

si Energie)

20 proiecte

de finantare

de achizitii

de afaceri Alba Iulia (proiect

de administrare

incubate
cereri

incheiere contract

CJAlba) ;activitati

20

MAJOR DE

II cercetare-

pozitiei

2000

Organizare
selectie

Asistenta tehnica

de constatatri

rambursare

POR,POS CCE,POS DRU,PO DCA
Asistenta

raportului

asupra

performantei

Dec. 2006-

Evaluare tehnica si financiara

dec. 2007

finantare

2003-2010

Coordonator

proiecte de

-

inovare
Proiecte de finantare
pentru

intocmite

si derulate

diversi beneficiari

Intocmire

cereri

implementare

de finantare
proiecte

SAPARD, CCE, Guvernul
proiecte
Proiect de "Asistenţă Tehnică" (AT) a DGOI din
Axa Prioritară 5 a pas CCE- conform art.4.2. din
contractul

de prestari servicii nr. 2/21.01.2010

(conform

si activitati

finantate

prin

Romaniei,AFM

de

finantare

POR,

pentru Organismul

Intermediar pentru Cercetare În scopul gestionării
operaţiunilor Axei Prioritare 2 a pas CCEşi a proiectelor

ian 2010-

2a

-

si implementare

cereri

proiect

de

(intocmire

-

pas"

Responsabil financiar conform

OI de Cercetare"
Consultant financiar alai
de contractare,
monitorizare

I

~/l\ljj

manual

"Procedura de gestionare a proiectelor
finantate prin AXA 5 a pas CCE pentru

aprilie 2011

de "Asistenţă Tehnică" (AT) ale DGOI din Axa Prioritară 5
a pas CCEÎn scopul gestionării operaţiunilor Axei
Prioritare

intcomire

si derulare achizitii publice, management
financiar,intocmire
cereri de rambursare)

- peste 100

anexa 11a prezenta)

Servicii de consultanţă financiară

echipa

pentru faza

implementare,

si control

De la dataTitlul proiectului

Principalele activitati

Contract de servicii nr. 47 din 16.08.2011

Prestarea de servicii de consultanta

pana la data

ale proiectului

Atributii

in cadrul proiectului

(zi/luna/an)
incheiat cu Organismull Intermediar

financiara,contabila

pentru

desfasurarea

Cercetare

si expertiza

si fiscala pentru sprijin in

activitatilor

Organismului

16.08.2011 -

Consultanta si expertiza financiara,contabila

in prezent

fiscala pentru sprijin in desfasurarea
Organismului

Intermediar

Intermediar

pentru faza de contractare,

pentru Cercetare

implementare,monitorizare
CENTRU DE AFACERI SIBIU - s.c. TRANSCAR

Servicii de consultanta

INTERNATIONAL, finantat prin POR, Axa
prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de

proiectului

2011

implementare

Dotari

2009-prezent

Manager

afaceri regional şi local"-Domeniul

si

activitatilor
pentru Cercetare (

pentru implementarea

20.03.2008

-

si control)

Manager echipa de consultanta

pentru

de intervenţie

4.1. "Dezvoltarea durabilă a structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi
locală" - contract nr.11/20.03.2008
Proiect finantat

prin schema de minimis conform

IT pentru SC AnA CONSULTING SRLALBA IULIA

proiect: coordonare

acord de principiu pentru finantare

echipamente

nr.119/08.09.2009,

(operatiuni

emis de MFP

"Model de armonizare a practicilor În domeniul
managementului financiar al proiectelor

Creare Model de armonizare a practicilor În domeniul
managementului financiar al proiectelor finanţate prin

finanţate

FSE

prin FSE"-Contract POS

DRU/41/3.3/G/40317

dec. 20092011

IT,achizitii,cerere

-

Organizare seminarii in 5 regiuni de

lector cursuri :achizitii publice si
finantate

cerintele pietei muncii din Romania - practiciproiect POS DRU - beneficiari UBB Cluj Napoca

Regiu nea Centru

(Alba iulia, Brasov, Sibiu,Targu Mures)
managementul

de masterat la

de rambursare

finalizate)

dezvoltare inclusiv
-

curriculei universitare

achizitii

Expert in proiect:

beneficiar - Univ. Babes

Bolyai Cluj Napoca

Adaptarea

procedura

Sustinere seminarii si cursuri privind accesarea si

2010-in

manegementul

prezent

fondurilor

europene (intocmire

de finantare,achizitii
publice,
contabi litate,au dit, management

proiecte

financiar

al proiectelor

prin FSE

Expert pe termen lung:
-

financiar)

elaborare si sustinere materiale pentru
seminarii si cursuri (achizitii publice,
contabilitate,management

financiar)

-

program masteral - zi si FR
Seminarul de instruire al personalului

propriu al

Organismului Intermediar pentru Cercetare
Prioritara 2 a POSCCE- ANCS Bucuresti -

2010

Expert in proiect:
-

Axa

atributii legate de organizare seminar
pentru personalul OI pentru Axa 2ANCS (Sinaia -luna

conform contract nr. 2/21.01.2010
-

lector:

mai a.c. - 3 zile)

managementul

proiectelor

financiar

personalul OI ANCS
Manualul de implementare

a proiectelor

de

infrastructura de CDI si a Ghidului pentru
implementarea aspectelor financiare contract

Servicii pentru elaborarea Manualului

de implementare

2007-2008

al

POS CCEAxa 2 - beneficiari

Elaborarea Ghidului pentru implementarea
aspectelor financiare al proiectelor
infrastructura de CDI.

de

Titlul proiectului

Principalele activitati ale proiectului

nr. 26/04.12.2007
Predare cursuri universitare

De la datapana la data
(zi/luna/an)

Atributii in cadrul proiectului

Elaborare si predare cursuri:
"Managementul contractelor de lucrari" ( pentru
program de licenta)
" Finantarea dezvoltarii regionale" (pentru program de
masterat) "Achizitii publice" - program BOLOGNIA
"Gestiunea trezoreriei si a riscului"
( pentru
program de licenta)

2006-in
prezent

Lector Univ.1 Decembrie Alba Iulia
Cursurile Managementul contractelor de lucrari
si Finantarea dezvoltarii regionale au module
referitoare la intocmirea analizei cost beneficiu

"Reabilitarea sistemului de distributie a apei
potabile in judetul Alba" Proiect finantat
prin PHARE 2003 - programul SAMTID

Investitii infrastructura alimentare cu apa jud.Alba

Februarie
2005 - Mai

Ofiter finaciar - Membru PIU - responsabil
activitati financiare

OVE ARUP & PARTNERSINTERNATIONAL

Evaluari proiecte PHARE

Decembrie
2005 August
2006

Expert evaluator tehnic si financiar (peste
20 de proiecte) confor ghid de evaluare

Evaluari proiecte PHARE

Iunie 2005Octombrie
2005

Expert evaluator tehnic si financiar (peste
20 de proiecte) confor ghid de evaluare

2007

Ltd. (Great Britain) - Proiect "Pregatirea
proiectelor de infrastructura mare"
C&M ENGINEERINGSA Greece - Proiect
)dentificarea,
proiectarea, pregatirea si
contractarea lucrarilor de infrastructura
mare - privind proiectele de infrastructura
propuse spre finantare (2003 - 2006)
programul Phare ESC"

2.

Experienta profesionala

De la data - pana
la data

Locatia

Operatorul economic

Pozitia

Descrierea principalelor atributii

1984-1993;
1999-2003

România,
Alba Iulia

MINISTERUL ROMAN DE
FINANŢE -" Direcţia Generala
a Finanţelor Publice Alba"

Inspector şi şef de serviciu;
director general adjunct şi
director servicii interne

Inspectie fiscala; coordonare colectare impozite si taxe buget de
stat jud.Alba;coordonare
servicii interne (investitii, resurse
umane,activitati de trezorerie)

1993-1998

România,
Alba Iulia

SC BELAMI SA ALBA IULIA

Director economic

Coordonarea activitatii financiare si a departamentului
de
investitii (ex: Finantarea fabricii de lapte prin Banca Mondiala)

Din 2003 pana
in prezent

România,
Alba Iulia

"UNIVERSITATEA 1
DECEMBRIE 1918" Alba Iulia

Lector univ.dr.

Cursul
Achiziţii
de
publice
,
Management
de
co ntracte, Finanta rea
dezvoltarii
regionale,Bazele
contabilitatii,Gestiunea
trezoreriei si a riscului

I

~

n.IUI

De la data - pana
la data

Locatia

Operatorul economic

Pozitia

Descrierea principalelor atributii

Din 2003 pana
in prezent

România,
Alba Iulia

SC AnA CONSULTING SRLsi
AnA AFFAIRSSRL

Administrator

Coordonarea activitatii de consultanta, management de proiect,
audit, evaluare si programe de finantare. Peste 100 de
documentatii si implementare de proiect prin PHARE,POR,SAPARD
si alte fonduri:
Documentaţie PHARE- intocmire documentati finantate:
~
2006 - " Sistem regional de colectare si depozitare
temporara a gunoiului menajer
in
Brezoi, judetul
Valcea"linia
de
buget
PHARE/2004/016118.04.01.04.01.01
~

2005" Sistem de colectare selectiva si amenajare statie
de transfer În zona turistică - Abrud, Rosia Montana,
Bucium, Ciuruleasa" - pentru Consiliul local Abrud, linia
de buget
"PHARE- RO-2003/005-551.05.03.03,
and
implementation of this project.
>- 2005 rt Sistem de colectare selectiva si amenajare statie de
transfer in zona Aiud"- linia de buget "PHARE- RO-2003/005551.05.03.03
>- 2005 "Alimentare cu apa si canalizare- Mun. Alba Iulia" Program
SAMTID
Documentaţie
finanţare
pentru SAPARD aprobate
la
finanţare: peste 70 proiecte,dintre care:
2005, "Infiinţarea plantaţiei de vie podgoria Sebeş
- apold, centrul viticol Sebeş, satul Rahău, tarlaua
2857/21
jud.
alba",
judetul
Alba,
capital
618.181A1 euro.
2005, "Extindere abator mixt si modernizarea
sectiei de prelucrare carne", judetul Alba, capital
485.189 euro.
2004, "Reinfiintare plantatie de ita de vie la ferma
23 din Jidvei" , judetul Alba, capital
6.000.000
euro
2003 "Modernization and new technology at the Meat Factory
Cugir, Modernizare si retehnologizarela fabrica de carne Cugir, str.
Victoriei nr. 16, Cugir", judetul Alba, capital 4.000.000 euro.
Documentaţii depuse pentru IMPACT - ANCS:

I De la data - pana

I

la data

Locatia

Operatorul

economic

Pozitia

Descrierea principalelor

atributii

2006

de

-

Bucureşti,

"Laborator
valoarea
2007

-

teste

medicale

proiectului
"Proiect

7.766.861

DIACORD",

proiectului

19.425.362

"Proiectul

2007

În

vitro

şi

vivo",

euro.
Tg.

Mures,

valoarea

DE

CERCETARE

euro.

PLATFORMA

PENTRU
COEZIUNE
MULTI DISCIPLINARA
INTERREGIONALA SI CRESTEREA COMPETITIVITATII
ECONOMICE",
10.700.000
2007

-

"

dezvoltării

aplicaţii

1.080.000

sistemelor

,

şi

Cugir,

proiectului

411.105

Documentaţii
depuse
proiecte,dintre care:

pe

proiectul

electromecanice
producere

energie

valoarea

Alba

proiectului

jud.

realizate
Iulia,

prin

valoarea

euro

PNDR

"Unitate

Colţeşti,

2008

-2010:peste

de procesare
Alba,

valoarea

20

a laptelui",
proiectului

euro

2008 - proiectul
,COMUNA

prototipuri,

termoizolatoare

performante",

2.784.716

proiectului

euro

tehnologii

-

testări,

industriale

2007 - " Noi produse

localitatea

valoarea

proiectare,

regenerabilă"

2008

Iulia,

euro.

Atelier

necesar
cu

Alba

,ABATOR

VETEL,

JUD. HUNEDOARA",

PENTRU PASARI,

STRADA

MATEI

valoarea

MINTIA

CORVIN ,NR. 2,

proiectului

19.100.694

ron
2008 - proiectul
NOUA",
Constanţa,

oraş

,ACHIZITIE
Cernavodă,

valoarea

2008 - proiectul

UTILAJE PENTRU CRAMA
str.

4.412.153

Cochirleni,

nr.

1, jud.

euro

"STANDARDE COMUNITARE SI EFICIENŢĂ

ECONOMiCĂ ARMONIZATE ÎNTR-O EXPLOATAŢIE
DURABILĂ, ORAS GEOAGIU, LOC. AUREL VLAICU, STR. DN

De la data - pana
la data

Locatia

Operatorul

economic

Pozitia

Descrierea principalelor

atributii

7, FN, JUD. HUNEDOARA", valoarea proiectului

2.380.000

euro

2008 - proiectul "Realizare centru zootehnic
pentru 500 vaci lactatie"

integrat

str Sibiului nr 48-Cisnadie, jud

Sibiu, valoarea proiectului

2.372.219

2008 - proiectul "Realizare centru zootehnic integrat
pentru 500 vaci lactatie" str Sibiului nr 48-Cisnadie,
jud Sibiu, valoarea
comuna Metes"

proiectului

2.372.219mpoiului,

2008 - proiectul integrat "Infiintare rete publica de
apa si apa uzata in sat Bucium, imbunatatirea retelei
de drumuri de interes local in satele apartinatoare
comunei Bucium, locuinta protejata pentru persoane
cu handicap, achizitionare
si dotare cu bunuri
mostenire culturala, comuna Bucium, jud. Alba"
2009 .Alirnentare cu apa in satul Feisa, canalizare si
statie de epurare in satul Capilna de jos, modernizare
strazi
in satul
de centru
Jidvei,
renovarea,
modernizarea si dotarea aferenta a asezamantului
cultural(biblioteca
comunala din Jidvei) achizitie de
carti, materiale audio, achizitionarea
de costume
populare si instrumente muzicale, achizitionarea de
echipamente hardware, software, inclusiv costuri de
instalare si montaj", com Jidvei, jud. Alba
2009"Modernizare
drum comunal DC 33 LuncaLodroman, km 0+000- km 2+602, comuna Valea
Lunga, retea
canalizare
si statie
de epurare
localitatile Valea Lunga si Lunca ,jud. Alba"
2009 "Imbunatatire
retea de drumuri de interes
local, infiintare retea publica de apa si apa uzata,

De la data - pana
la data

Locatia

Operatorul

economic

Pozitia

Descrierea principalelor

atributii

modernizare

camin

cultural

si infiintare

in satul Presaca Ampoiului,

comuna

centru

social

Metes"

Documentaţii depuse pe POR: peste 30 proiecte, dintre care:
2008 - proiectul
AIUD,

JUD.

"DOTARE

ALBA",

dezvoltării

mediului

Domeniul

CU UTILAJE, MUNICIPIUL

Axa

prioritară

de

afaceri

de intervenţie

4

"Sprijinirea

regional

şi

4.3 "Sprijinirea

local",

dezvoltării

microîntreprinderilor"
2008 - proiectul

"DOTAREA

CU UTILAJE PENTRU

EXECUTIA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCTII,
JUD. ALBA", Axa prioritară
mediului

de afaceri

intervenţie

ALBA IULIA,

4 "Sprijinirea

regional

4.3 "Sprijinirea

şi local",

dezvoltării
Domeniul

de

dezvoltării

m icroîntreprinderilor
2008

-

PENTRU

proiectul

prioritară
afaceri

4

-

proiectul

ALBA IULIA",
mediului

şi local",

dezvoltării

4.3

ALBA",

Axa

mediului

de

Domeniul

de intervenţie

4.3

microîntreprinderilor

Axa prioritară

intervenţie

ECHIPAMENTE

dezvoltării

"DOTARE

de afaceri

CU

SEBES, JUD.

"Sprijinirea

regional

"Sprijinirea
2008

"DOTARE

STOMATOLOGIE,

UTILAJE

TIPOGRAFIE,

4 "Sprijinirea

regional

şi local",

dezvoltării
Domeniul

"Sprijinirea

m icroîntreprinderilor
2008-REABILITAREA
GEOAGIU

INFRASTRUCTURII

STATIUNII

BAI, AXA PRIORITARĂ 5 - DEZVOLTAREA

DURABILĂ ŞI PROMOVAREA

TURISMULUI

DOMENIUL

5.2 - CREAREA,

DE INTERVENŢIE

DEZVOLTAREA,
DE TURISM

MODERNIZAREA

-

INFRASTRUCTURII

PENTRU VALORIFICAREA

RESURSELOR

NATURALE ŞI CREŞTERII CALITĂŢII SERVICIILOR
TURISTICE
2008-

MODERNIZARE

TG.MURES

de

dezvoltării

SI EXTINDERE HOTEL GRAND-

- S.C.GRAND S.A., Axa prioritară

5-

De la data - pana
la data

Locatia

Operatorul economic

Pozitia

Descrierea principalelor atributii
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru
va lorifica rea resurselor natura le şi creşterii ca lităţii
serviciilor turistice
2008- CENTRU DE AFACERI SIBIU - S.c. TRANSCAR
INTERNATIONAL Axa prioritară 4 JJSprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri regional şi localJJDomeniul de intervenţie 4.1. .Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă
regională şi locală"
Consultanta fiscala:clienti -12 societati de pe raza
jud.Alba si Bihor
Audit financiar: peste 14 societati comerciale si 10
proiecte

auditate/an.

