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INFORMAŢII PERSONALE
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POZIŢIA

Doctor in contabilitate

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
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2014–Prezent

Administrator de risc
Banca Cooperatistă Jiul, Targu Jiu, (România)
- Efectuarea de analize asupra respectării limitelor stabilite pentru fiecare
categorie de risc bancar;
- Informarea în scris a Comitetul de administrare a riscurilor cu privire la evoluția
indicatorilor de risc și problemele care pot influența profilul de risc al băncii
cooperatiste;
- Întocmirea situațiilor operative care cuprind indicatorii de urmărire, monitorizare
și interpretare a riscurilor aferente activității desfășurate de unitățile teritoriale
proprii;
- Elaborarea soluţiior pentru îmbunătățirea procedurilor și regulilor interne privind
administrarea riscurilor semnificative;
- Evaluarea riscului de nerambursare al clienţilor potenţiali în cadrul procesului
de analiză şi aprobare a operaţiunilor de creditare – emiterea si semnarea
opiniei de risc;

2011–2014

Economist
Banca Cooperatistă Jiul, Targu Jiu, (România)
- raportarea în mod regulat organelor cu funcţie de conducere ale băncii
cooperatiste asupra oricăror aspecte legate de riscul de conformitate;
- deficienţele identificate în activitatea de conformitate din cadrul procesului
de control intern sunt aduse la cunoştinţă imediat persoanelor cu funcţie
de conducere de nivel mediu din structura organizatorică a băncii
cooperatiste, conform reglementărilor in vigoare;
- întocmirea de note/informări/rapoarte privind modul de desfăşurare a
activităţii de conformitate la nivelul băncii cooperatiste și sediilor
secundare ale acesteia;

2010–2011

Economist
S.C Artego S.A
- Preluarea cererilor de oferta de la clienti;
- Analiza costurilor produselor ofertate partenerilor;
- Intocmirea si transmiterea ofertelor de pret clientilor;
- Primirea facturilor de la transportatori si intocmirea evidentelor privind cursele
efectuate;
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

10/2014–Prezent

Doctorand bugetat - Domeniul Contabilitate
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Alba Iulia (România)
Tema de cercetare: Valenţe informative ale contabilităţii utilizate pentru analiza
performanţei economice în industria minieră energetică

2009–2011

Diplomă de master – Bănci şi Asigurări
Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

2009–2011

Certificat de absolvire modul pedagogic – Nivel I şi II
Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu
Departamentul Pregătirea Personalului Didactic

2008–2011

Diploma de licenta (economist)
Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu
Str. Victoriei, nr.24, Targu Jiu (România)
www.utgjiu.ro
Operaţiunile instituţiilor de credit, Produse şi servicii bancare, Contabilitate
bancară, Finanţe Publice, Management financiar, Gestiunea financiară a firmei,
Investiţii, Analiză economico-financiară..

2006–2011

Tehnician in activitati financiar contabile
Colegiul comercial "Virgil Madgearu" Targu Jiu
Str. Tudor Vladimirescu, Targu Jiu (Romania)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Romana

Alte limbi străine cunoscute

Engleza
Franceza

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C1

C1

C1

C1

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

-comunicativ;
-sociabil;
-adaptabilitate în mediul multicultural.
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Competenţe
organizaţionale

-munca în echipă;
-analitic;
-meticulos;
-spirit de observaţie şi sinteză.

Competenţe dobândite la
locul de muncă

- orientare spre rezultate;
- competenţă de calcul şi analiză a datelor;
- disponibilitate la program prelungit;
- aptitudini de negociere şi relaţionare interumană.

Competenţă digitală

-utilizator aplicaţii office ( Word, Excel, PowerPoint, Access; Internet );
-utilizator aplicaţii contabile ( WinMentor; ASSCON; ReviSal );

Permis de conducere
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Publicaţii

B, 2007
Absolvent masterat la subvenţie, promotia 2011, media de absolvire – 10;
Absolvent licentiat la subvenţie, promoţia 2009, media de absolvire - 9.97;
Bursă de performanţă de la Universitate - an 2008/2009;
Locul I la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “ Eco-Student” 2008;
Locul I la Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din U.C.B 2009;
Locul II la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Eco-Student”, 2009;
- 8 articole publicate in reviste indexate in baze de date internationale;
- 6 articole sustinute la conferinte internationale din tara si din strainatate.
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