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Curriculum vitae  
 

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BURDEA Raul Ioan 

Adresa(e) Str. Mileniului , nr.7  Satu Mare 

Telefon(-oane)   Mobil:   0752275762 

E-mail(uri)  raul_burdea@yahoo.com    

Nationalitate(-tati)  română 

Data naşterii  21 ianuarie 1979 

Sex  masculin 

  

Locul de muncă vizat /  

Domeniul ocupaţional 

  
 

-             

  

Experienţa profesională  

Perioada  1 ianuarie 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Contabil sef in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   organizarea, indrumarea, si conducerea, activitatii financiar-contabile a ISJ in conformitate cu dispozitiile 
legale in vigoare;  
 

Numele şi adresa angajatorului    Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Activitate contabila 

  

Perioada   2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent financiar in cadrul Proiectului Complex de Educatie ecologica si Monitorizare a Calitatii Aerului 
in context transfrontalier, proiect finantat proiect finantat i proiect finanţat de Phare CBC-RO-UA 2005, 
Linie de Buget 2005/017-539.01.01 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  evidenta si raportarea financiara, urmarirea executarii bugetului proiectului; efectuarea platilor; 
intocmirea raportarii financiare; elaborarea si actualizarea planului de achizitii; achizitia bunurilor si 
serviciilor. 

Numele şi adresa angajatorului     Primaria Municipiului Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Activitate financiara 

  

Perioada   2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat     Economist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Economist  la ISJ-UJIP Satu Mare, in cadrul Proiectului pentru Invatamantul Rural, proiect cofinantat de 
Banca Mondiala, Guvernul Romaniei si comunitatile rurale. In cadrul acestui proiect am fost responsabil 
de evaluarea, monitorizarea, supervizarea activitatilor a procedurilor de achizitie si decontarilor banesti, 
supervizarea indeplinirii obiectivelor  celor aprximativ 50 de granturi din judet. Furnizarea rapoartelor 
financiare, a bugetelor si a tuturor datelor tehnice solicitate in cadrul proiectului, precum si asigurarea 
evidentei contabile a fondurilor primite de la UMP, provenite de la Banca Mondiala si Guvernul Romaniei, 
pe baza monografiei contabile avizate de Ministeul Finantelor publice. 

Numele şi adresa angajatorului  ISJ-Unitatea Judeteana de Implementare a Proiectelor Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Proiectul pentru Invatamantul Rural 

mailto:raul_burdea@yahoo.com
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Perioada   2004-2009 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Coordonarea Activităţii Didactice 

Numele şi adresa angajatorului Grup Scolar Economic « Gheorghe Dragos »,Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada  2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat  Contabil 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Organizarea, indrumarea, conducerea, activitatii financiar-contabile  in conformitate cu dispozitiile 
legale in vigoare 

Numele şi adresa angajatorului  Scoala cu clasele I-VIII Dorolt 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Contabilitate 

  

Perioada   2002-2003 

Funcţia sau postul ocupat     Sef serviciu financiar contabil 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    coordonarea desfasurării  activitatilor financiar contabile din cadrul firmei 

Numele şi adresa angajatorului SC ROMSTAL SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Activitate financiar - contabila 

  

Educaţie şi formare  

Perioada  2008-2009 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma studii postuniversitare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs postuniversitar « Managementul proiectelor cu finantare nationala si internationala » 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Nord Baia Mare 

 

 
 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută 
Certicat de absolvire Expert achizitii publice, avizat de Ministerul Muncii , Familie si Egalitatii de Sanse si 
MEC 

 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

comunicarea interpersonala, coordonarea muncii in echipa, elaborarea documentelor de specialitate, 
planificarea achizitiilor publice, derularea procedurilor de atribuire, finalizarea procedurilor de atribuire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC GAM PRO EXPERT SRL Bucurest 
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Perioada 2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de perfectionare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Program de perfectionare-Elaborarea Proiectelor Ecologice 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul National de Administratie-Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica 
Locala Timisoara 
 

 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de acordare a definitivatului in invatamant 

 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea 
 
 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare cursuri de formare a evaluatorilor de proiecte 

 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

cursuri de formare a evaluatorilor de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MEC-Unitatea de Management de Proiectului pentru INV RURAL 
 

 

  

Perioada 2004-2006 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de masterat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Masterat- Marketing, audit si expertiza contabila 
  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest « Vasile Goldis » Arad, Facultatea de Stiinte Economice 
 

  

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută 
 Diploma postuniversitare 

 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs postuniversitar  psihologie-pedagogie 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Nord Baia Mare 
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Perioada 2001-2005  

Calificarea / diploma obţinută Economist- specializarea Informatica-Contabilitate 
 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Informatica-contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea « George Baritiu »  Brasov, Facultatea de Stiinte Economice 
 

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Profil real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul National D-na Stanca, Satu Mare 

  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba Română 

Limba(i) străină(e)  Franceză, engleza 

 
 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba(i) străină(e)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleza  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

 

 

Competente şi abilităţi sociale -   Competenţe de comunicare şi relaţionare; 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-   capacitatea de organizare şi coordonare a muncii 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice - utilizarea echipamentelor de birotica( xerox, imprimantă, videoproiector) 
 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

- cunoştinţe operare PC Microsoft Windows, Microsoft Word, Excel, Power Point Acces, Fox Pro 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini artistice  - literatura 
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Alte competenţe şi aptitudini - Abilităţi de organizare şi planificare 
- Munca în echipă 
- Dinamism 
- Capacitatea de comunicare 

 

 

Permis(e) de conducere Da – categoria  

B 
 

 

 -  

 
Raul BURDEA           27.08.2014 

 
 
 
 


