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POZIŢIA

CONTABIL ŞEF

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2003–Prezent

Contabil şef/ Responsabil financiar
Universitatea HYPERION
Calea Calarasilor nr.169,sect.3, Bucureşti (România)
http://www.hyperion.ro
Contabil şef
▪ Elaborarea si coordonarea executarii bugetului de venituri si cheltuieli
▪ Intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul
Finantelor Publice
▪ Organizarea lucrarilor de inventariere in conformitate cu legislatia specifica
▪ Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune , aceasta vizand calculatia costurilor si
rezultatelor pe catedre,facultati, departamente si servicii din cadrul Universitatii
▪ Organizarea controlului preventiv, in conformitate cu legislatia specifica
▪ Organizarea contabilitatii si controlul inregistrarii operatiunilor economico-financiare , pentru
reflectarea cat mai fidela a patrimoniului, a situatiilor financiare si a rezultatelor obtinute
Responsabil Financiar pentru proiectele:
▪ POSDRU/106/5.1/G/75910 / „Integrarea în viaţa profesională activă a persoanelor care suntin
căutarea unui loc de muncă din zona Bucureşti Ilfov"
▪ POSDRU/109/2.1/G/81661 / "Stagii de pregatire competitive in domeniul TIC
▪ POSDRU/8.6/1.2/S/60881 / "Jurnalismul Ocupatie in Beneficiul Societatii"
▪ POSDRU/109/2.1/G/81875 / "Studenţii de azi, profesioniştii de mâine"
▪ POSDRU/161/2.1/G/136237 "EURO-MANAGER Program de practica pentru tranzitia de la
sistemul de educatie la viata activa pentru studentii economisti"
▪ POSDRU/161/2.1/G/136496 "EURO-LEX Program de practica pentru studentii juristi"
▪ POSDRU/161/2.1/G/136979 "EURO-CLIO Program de practica pentru pentru studentii in
managementul de patrimoniu istoric, diplomatie culturala, turism cultural"
▪ POSDRU/161/2.1/G/139800 "SA PUNEM IN PRACTICA TEORIA"
▪ POSDRU/156/1.2/G/138721 "DIPLOMACY - Program masteral in Diplomatia Culturala"
▪ POSDRU/156/1.2/G/139085 "MODELLING THE NEW EUROPE - Program masteral in
Guvernanta economica europeana"
▪
Tipul sau sectorul de activitate Educaţie, învătământ, Proiecte Europene de tip POSDRU

2001–2003

Contabil şef
Fundaţia Universitară Hyperion
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Calea Calarasilor nr. 169, sect.3, Bucureşti (România)
http://www.fuh.ro
▪ Organizarea contabilitatii si controlul inregistrarii operatiunilor economico-financiare , pentru
reflectarea cat mai fidela a patrimoniului, a situatiilor financiare si a rezultatelor obtinute;
▪ Elaborarea si coordonarea executarii bugetului de venituri si cheltuieli;
▪ Intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul
Finantelor Publice;
▪ Organizarea lucrarilor de inventariere in conformitate cu legislatia specifica.
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare, Învăţământ
1994–2000

Contabil
SC Virginia Trans SRL, Lenox Group SRL, Ivet Com SRL, SC Laur-Med SRL Comert, Transport,
Productie (România)
▪ Intocmirea evidentelor contabile ( registru casa,registru banca,jurnale vanzari-cumparari,etc.)
pentru diverse societati comerciale.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2013–Prezent

Doctorand – domeniul Contabilitate
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Strada Gabriel Bethlen 5, Alba Iulia (România)
http://www.uab.ro
Studii doctorale în desfăşurare în domeniul contabilităţii.

2012

Diplomă Expert Fiscal
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale/ Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Bucureşti (România)
▪ Managementul Financiar al Contractului de finantare.
▪ Transpunerea corecta in contabilitatea beneficiarului.

2006–2008

Diplomă de Master în Audit Financiar Contabil şi Consiliere
Universitatea Hyperion - Facultatea de Stiinte Economice
Calea Calaraşilor nr. 169, sect. 3, Bucureşti (România)
http://www.hyperion.ro
Audit financiar – contabil , evaluare /cunostinte teoretice si practice,aprofundate despre audit financiar
contabil.

2006–2008

Diplomă de Master în Drept
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept
Calea Calaraşilor nr. 169, sect. 3, Bucureşti (România)
http://www.hyperion.ro
Dreptul penal al afacerilor

2007

Diplomă Consultant Fiscal
Camera Consultantilor Fiscali
Str. Alecu Russo, Nr. 13 – 19, Et. 4, Ap. 8 și 9, sector 2, Bucureşti
http://www.ccfiscali.ro/
▪ Membru activ în Camera Consultanţilor Fiscali
▪ Fiscalitate, consultanta fiscala,legislatie specifica / consulltant fiscal.
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Diplomă Expert Contabil
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti (România)
http://ceccar.ro
Finante, contabilitate, expertiza contabila, audit / expert contabil – carnet nr.28626/2007

2003–2008

Diplomă de licenţă în Drept
Universitatea Hyperion din Bucureşti - Facultatea de Drept, Bucureşti (România)

1998–2002

Diploma de licenţă în Ştiinţe Economice
Universitatea Hyperion - Facultatea de Ştiinţe Economice
Calea Călăraşilor nr. 169, sect. 3, Bucureşti (România)
http://www.hyperion.ro
▪ Disciplinele încadrate specializării universitare Finanţe-Contabilitate / economist.
▪ Diploma de licenţă a fost obţinută la Universitatea de stat din Craiova.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

A2

A2

A2

A2

A2

franceză

B1

B1

B1

B1

B1

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ Creativitate, devotament, loialitate, confidentialitate;
▪ Comunicare managerială la nivel instituţional şi pe departamente.
▪ Eficienţă, dinamism, comunicare,spirit de echipă,abilitate de a lucra în echipă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Abilitatea de a rezolva conflicte si presiuni, calm, dar ferm (experienta dobandita in cei 8 ani de
conducere a departamentelor financiar-contabile din cadrul unitatilor in care mi-am desfasurat
activitatea)
▪ Capacitate de analiza si rezolvare a problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii;
▪ Anticipare si executie a sarcinilor de serviciu;
▪ Spirit organizatoric (dobandit prin natura ocupatiei ) si coordonator;
▪ Leadership , in prezent coordonatoarea unei echipe formare din 11 oameni;
▪ Membru activ în echipa managerială a instituţiei angajator în calitate de contabil şef şi responsabil
financiar.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Perfecţionare în domeniul contabilităţii şi fiscalităţii la nivel de instituţie academică, prin participarea
continuă şi activă în procesul contabil instituţional la nivele diversificate (instituţie de învăţământ,
proiecte europene etc.);
▪ O foarte buna cunoastre a cadrului legislativ, in domeniul financiar-contabil;
▪ Intocmirea de situatii si raportari financiar-contabile diverse , atat pentru societati non profit cat si
pentru societati comerciale;
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▪ Consultant fiscal (membra a Camerei Consultantilor Fiscali avand carnet nr.3188/2007);
▪ Expert contabil (membra a Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avand
carnet nr.28626/2007).
Competenţă digitală

▪ Windows, MS Office (formare profesională în calcul tabelar şi editare text avansată)
▪ Programe specializate pentru contabilitate (in realizarea si dezvoltarea carora am fost direct
implicata, prin natura functiei ocupate)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Permis de conducere
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