
  
 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ioana Dorin 

Adresă Tg – Jiu, Gorj 

Telefon    

Fax  

E-mail doris.ioana@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 09.10.1978 

Sex Masculin 

Experienţa profesională 
 

Perioada Din data de 07.12.2012 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Control Intern  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Asigurarea respectării prevederilor legale, a regulamentelor, normelor metodologice 
si dispoziţiilor conducerii societăţii cu privire la protejarea patrimoniului şi a 
informaţiilor, a bunurilor şi valorilor de orice fel,  utilizarea valorilor materiale, 
întocmirea şi circulaţia documentelor, prevenirea si depistarea deficientelor si a 
fraudelor. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S Complexul Energetic Oltenia SA 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sector Energetic 

Perioada Din 18.06 – 06.12.2012 
Funcţia sau postul ocupat Economist    

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Diverse analize economice, programe şi strategii de administrare din domeniul     
producţiei de energie electrică în plan economic. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Complexul Energetic Oltenia SA. – Divizia Strategie Dezvoltare/Direcţia 
Dezvoltare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sector Energetic 

Perioada 2003 -18.06. 2012 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Evidenţă contabilă, fundamentarea, întocmirea şi analiza gradului de realizare a  
bugetului de venituri şi cheltuieli, corelarea indicatorilor economici, ponderi, 
grafice şi analize costuri. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

E.C. Roşia (S.N.L.O. TG –JIU) 



  
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Extracţia de cărbune din carierele de suprafaţă 

  

Educaţie şi formare  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă  de Licenţă în Ştiinţe Economice  
Masterat  în Finanţe şi Guvernanţă Publică Europeană 
Doctorat  specializare Contabilitate  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economist licenţiat, ample cunoştinţe în analiza situaţiilor financiare 
 

Numele şi tipul ultimei 
instituţii de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Univ. „1 Dec.1918” Alba Iulia  
Şcoala Doctorală - Contabilitate 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Naţională  
 

Educaţie şi formare 
militară 

S.M.A. – M. A. P. n - Ofiţer 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
 

Limba maternă Română 
 

 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire  

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleza         Bine   Bine     Bine  Bine   

            

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- buna capacitatea de comunicare şi cooperare; 
- spirit de echipă foarte bine dezvoltat ca urmare a desfăşurării activităţilor în 

echipă; 
- capacitatea de adaptare în rezolvarea proceselor economice în care sunt angrenat; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de coordonare şi administrare a activităţilor profesionale şi a 
proiectelor; 
- dezvoltat spirit organizatoric ;  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 
 
 
 
 

Activitate Didactica 

- bună stăpânire a practicii de operare pe calculator şi o mare capacitate de adaptare 
în cadrul oricărui program informatic; 
- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™); 

  - bună stăpânire - Internet Explorer. 
 
 
 
Conform statut Doctorand - Activitate Didactica Universitară 
 



  
 

Informaţii suplimentare 
                                                  

 
Participarea la diferite cursuri de pregătire profesională: 
- Cerinţe legale în domeniul Antifraudă şi Anticorupţie; 
- Evaluarea stadiului de organizare, funcţionare şi procedurale a 

activităţilor de control intern la unităţile din cadrul M.E. 
 
ALTE SPECIALIZĂRI ŞI CLASIFICARI : 
- Expert Judiciar  
- Expert Evaluator 
- Formator domeniul economic 
 
MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE ŞI STIINŢIFICE  
 -  2007 -  prezent membru C.E.C.C.A.R.  GORJ 
  - 2012 – prezent membru Corpul Formatorilor din România  

 
Permis de conducere 

 
 Categoria B 

 
 


