
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DREGHICIU ANDREEA ELENA 

Adresă(e) Str. Gloriei, nr. 10, Alba Iulia, jud. Alba, cod postal 510003, Romania 
 

Telefon(oane) 0258/813930 Mobil: 0747800971 

Fax(uri)  

E-mail(uri) deea_dreghi@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 18.03.1990 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Susținere teză de doctorat 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.05.2014-27.05.2011 

Funcţia sau postul ocupat Practica de spacialitate 

Numele şi adresa angajatorului S.C.. ELIS  PAVAJE S.R.L., Str. Zorilor, nr.1, Petresti, 515850, jud. Alba 

Perioada 01.03.2014-31.03.2014 

Funcţia sau postul ocupat Practica de spacialitate 

Numele şi adresa angajatorului S.C. AGRAS S.A., Str. Biruinţei, nr. 25, Oarda de Jos, Alba Iulia, jud. Alba 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014 -prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA- Scoala doctorala de contabilitate 

Perioada 2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de masterat în domeniul contabilitate, auditul şi controlul agenţilor economici 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit financiar, audit intern, expertiză contabilă, gestiune fiscală, raportare financiară, audit bancar, 
standarde internaţionale de audit, teorie contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA- auditul şi controlul agenţilor economici 

Perioada 2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe economice domeniul contabilitate 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilităţii, microeconomie, macroeconomie, contabilitate financiară, marketing, contabilitate 
asistată de calculator, contabilitate de gestiune, finanţe generale, gestiune financiară, sisteme 
informatice de gestiune, drept, evaluarea întreprinderii, contabilitatea instituţiilor publice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA- contabilitate şi informatică de gestiune 

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician în activităţi economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, economie, matematică, finanţarea afacerii, tehnologia informaţiei, evidenţă economică, 
marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARŢAN” ALBA IULIA 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

Limba franceză   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de 
noi informaţii şi abilităţi, competenţe dobândite în urma realizării de proiecte în grup  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate decizională, spirit organizatoric, lucrul în echipă, spirit analitic, competenţe dobândite în 
perioada celor trei ani de facultate şi celor doi ani de masterat. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS OFFICE, WINDOWS 7, WINDOWS 10. 

  

Permis(e) de conducere Nu deţin pemis de conducere 
  

Informaţii suplimentare Membru grup țintă în proiectul „Doctorat european de calitate – EURODOC” , în perioada 
01.07.2015- 31.12.2015 
 
Articole publicate/ în spre publicare 
- 8 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale 
- 3 articole publicate în reviste recunoscute la nivel național 
- 4 articole susținute la conferințe internaționale din țară și străinătate 

 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

