
Curriculum vitae  
 

 

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Puţan Alina 
Adresă(e) Nr.115, 517270, com.Daia Română, jud. Alba, România  

Telefon(oane) +40 258 76 32 41 Mobil: +40 785 86 76 48 
E-mail(uri) putan.alina@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 09.12.1986 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul ocupaţional  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2010-2012 
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi  principale Doctorand în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, Alba Iulia, Tel: 

0258/810744 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 

  
Perioada 15 iunie 2012-15 septembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager  
Activităţi şi responsabilităţi  principale Activităţi de susţinere a implementării proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, Alba Iulia, Tel: 
0258/810744, POSDRU/88/1.5./S/63269 Bursele doctorale, premisă pentru creşterea 
competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada Septembrie 2010-2012 
Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi  principale Profesor 
Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar Industrial Sebeş; str. Dorin Pavel, nr.2, Sebeş, tel: 0258/ 731010 

Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian Alba Iulia; str. Octavian Goga, nr.11 , Alba Iulia, 
0258/811468 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010-... 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctorat/teză de doctorat 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate managerială, 
Sisteme informatice de gestiune, 
Econometrie avansată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Şcoala Doctorală, Domeniul Contabilitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  
Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de masterat / lucrarea de disertatie , iulie 2010 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Situaţii financiare ale entităţilor patrimoniale, 

  Contabilitate  şi control de gestiune, 
Audit intern şi guvernanţă corporativă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  
Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic,Nivel II 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul organizaţiei şcolare, 
Didactica specialităţii, 
Psihopedagogia tinerilor şi a adulţilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  
Perioada Decembrie 2009-februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia 
formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Realizare activităţi de formare, 
Evaluare participanţi la formare, 
Proiectarea şi organizarea programelor şi a stagiilor de formare, 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  
Perioada  2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă/ lucrarea de licenţă, iulie 2008 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Bazele contabilităţii,  
Contabilitate financiară,  
Contabilitate aprofundată,  
Contabilitate de gestiune,  
Fiscalitate, 
Gestiunea Întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  
Perioada  2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic,Nivel I 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, 
Pedagogie, 
Comunicare educaţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, specializarea Auditul şi 
Controlul Agenţilor Economici 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Grad inalt de incredere 

  
Perioada  2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
  Contabilitate,  
  Finanţe generale, 
  Economie politică, 
  Economie întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar Industrial Sebeş, profil Servicii 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

independent 
A
2 

Utilizator 
elementar 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale     - capacitate deosebită de adaptare şi de muncă în echipă; 
    - competenţe şi abilităţi de comunicare,relaţii pubice,protocol şi negociere; 
    - promptitudine în îndeplinirea sarcinilor; 
    - ataşament faţă de societate; 

  - creativitate şi corectitudine; 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric şi iniţiativă personală 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: călătoriile 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Stagiu doctoral efectuat în Franţa, perioada 1.03.2012-30.05.2012, la Conservatoire    
National des Arts et Metiers (CNAM) – Paris, în cadrul proiectului 
POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77497 Pregatire doctorala de excelenta pentru societatea 
cunoasterii – PREDEX. 

  Membru al asociaţiilor profesionale   
 

 Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, Filiala Alba 

 Contracte de cercetare 

 “Rolul novator al controlului de gestiune în înţelegerea dimensiunii financiare a 
performanţei din sistemul sanitar din România”, contract de cercetare Nr. 417/17.09.2012., 
valoare 2000 RON. 

 


