Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Popa, Ioana
21, Marc Aurelius, 510137, Alba Iulia, Romania

Telefon(oane)

-

Fax(uri)

-

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0747503880

ioanapopa2010@yahoo.com
Romana
24.07.1974
Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Iulie 2012 – pana in prezent;
consilier superior – compartiment constatare si stabilire nereguli
- Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de
cofinanţare aferente, in conformitate cu prevederile OUG. Nr. 66/2011 privind controlul si recuperarea
fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu
modificările si completările ulterioare, pe baza sesizărilor si alertelor de nereguli primite de la DG
AMPOSDRU, auditul intern/extern, compartimentele OIRPOSDRU, alte organe cu atribuţii de control.
- Constată sumele plătite necuvenit din asistenţă financiară nerambursabilă FSE acordată de
Comunitatea Europeană şi/sau din fondurile de cofinanţare aferente, ca urmare a unor nereguli.
-Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată si debitorul, ca urmare a activităţii de
constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea
procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, nota de constatare a
neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi procesul-verbal de stabilire a creanţelor bugetare
rezultate din aplicarea dobânzii datorate în baza O.G. nr.66/2011 şi a H.G. nr.875/2011, şi a notei de
debit.
- Colaborează cu DLAF in soluţionarea spetelor de interes comun si după caz, participa la sesiunile
de pregătire specifica, pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativa a solicitărilor DLAF,
organizate de aceasta.
- Asigură participarea la activităţile reţelei AFCOS şi la programele de instruire organizate de DLAF,
ACP şi Autoritatea de Management pentru POSDRU.
- Înregistrează şi validează în SMIS şi în alte sisteme informatice de management datele privind
constatările în urma desfăşurării misiunilor de verificare.
O.I.R.P.O.S.D.R.U. Centru – Piata Iuliu Maniu, nr. 10, Alba Iulia, Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene – Bucuresti;
Gestionare fonduri europene
Iulie 2010 – Iulie 2012;
consilier superior – compartiment verificare proiecte finantate
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Activităţi şi responsabilităţi principale -Monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate în cadrul axei prioritare/domeniilor majore
de intervenţie delegate.
-Verificarea cererilor de prefinanţare şi documentelor suport primite de la beneficiari.
-Efectuarea misiunilor de verificare la faţa locului în conformitate cu procedura aplicabilă
-Verificarea cererilor de rambursare, cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătită de
beneficiari precum şi documentelor suport primite de la beneficiari în vederea stabilirii eligibilităţii
cheltuielilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu procedura aplicabilă. Introduce
datele din cererile validate în SMIS-CSNR şi în alte sisteme informatice de management POSDRU
-Elaborează raportul vizitelor de monitorizare/vizitelor la fata locului şi îl înregistrează în SMIS-CSNR şi
în alte sisteme informatice de management POSDRU
-Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de
monitorizare.
-Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de verificare a cererilor de prefinanţare, de
validare a cererilor de rambursare şi de lichidare a cheltuielilor, în cazul controlului din partea AM,
Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi a altor organisme abilitate, în
condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.
-Implementează măsurile necesare pentru arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor
computerizate, precum şi disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice,
conform cerinţelor comunitare şi naţionale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate.
-Asigură implementarea recomandărilor specifice ca urmare a rapoartelor de audit intern/extern şi
control emise de organismele naţionale şi europene abilitate şi asigură transmiterea stadiului
implementării măsurilor întreprinse către Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante).
Alte responsabilitati : acordarea vizei de „Bun de plata” pentru documentele care atesta plata
bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Centru.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Centru - str. N. Titulescu, nr. 10D, Alba Iulia, Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale – Bucuresti;
Dezvoltarea Resurselor Umane
Decembrie 2007 –Iunie 2010;
consilier superior – compartiment audit intern

Activităţi şi responsabilităţi principale - Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi
control ale OIRPOSDRU CENTRU sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Auditul public intern se exercită asupra tuturor
activităţilor desfăşurate de OIRPOSDRU CENTRU, în cadrul acestora implementarea fondurilor
comunitare vizând atât PHARE cât şi FSE.
- Transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la cererea acestuia, rapoarte periodice
privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile lor de audit;
- Intocmeste si transmite planul anual de audit aprobat, spre informare, Direcţiei Audit Public Intern a
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
- Elaborează procedura de audit intern aplicabilă OIRPOSDRU CENTRU, în colaborare cu Unitatea de
Audit Fonduri Comunitare din cadrul MMFPS;
- Indeplinirea altor sarcini şi atribuţii din domeniul său de competenţă, la solicitarea directorului executiv
al OIRPOSDRU CENTRU.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Centru - str. N. Titulescu, nr. 10D, Alba Iulia, Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale – Bucuresti;
Dezvoltarea Resurselor Umane
decembrie 2006- decembrie 2007
Analist credite IMM

Activităţi şi responsabilităţi principale -Membru al Comitetului de Credite al sucursalei; analiza dosarelor de credit IMM din cadrul sucursalei
si transmiterea lor spre aprobare; introducerea in aplicatiile proprii a situatiilor financiare ale clientilor,
analiza si urmarirea lor periodica.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Credit Europe Bank Alba Iulia
Bancar
septembrie 2002 - decembrie 2006
Coordonator Credite; ofiter credite
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Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

-Prezentarea produselor bancii; intocmirea dosarelor de credit, analiza lor, prezentarea in Comitetul
de Credite; acordarea si urmarirea creditelor.
Bancpost SA Alba Iulia
Industrie alimentara
iulie 1999-septembrie 2002
Director Economic

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea activitatii financiar-contabile a societatii, intocmirea de contracte cu clientii si furnizorii,
intocmirea situatiilor financiar-contabile periodice.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

S.C. Fepo & Aido SRL
Comert
octombrie 1997-iulie 1999
profesor
- Predarea specialitatilor economice conform programei scolare in cadrul invatamantului postliceal.
Grup Scolar de Cooperatie Alba Iulia
Invatamant

Perioada 01.08.2013 - 12.09.2013
Funcţia sau postul ocupat Expert verificare cereri de rambursare
Activităţi şi responsabilităţi principaleVerificare cereri rambursare din punct de vedere financiar, tehnic si a managementului de proiect in
cadrul AMPOSCCE in cadrul Acordului-cadru de prestări servicii pentru asigurarea unor experți care să
vină în sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale - Contract
subsecvent nr. 1/47/3415 “Servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii de
Management pentru POS CCE, respectiv experţi evaluare cereri de finanţare, experţi verificare cereri de
rambursare
Numele şi adresa angajatorului SC Eurorecrut Bussines SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fonduri Europene
Perioada 11.11.2013-11.01.2014
Funcţia sau postul ocupat Expert verificare cereri de rambursare
Activităţi şi responsabilităţi principale Verificare cereri rambursare din punct de vedere financiar, tehnic si a managementului de proiect in
cadrul AMPOSCCE in cadrul Acordului-cadru de prestări servicii pentru asigurarea unor experți care
să vină în sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale Contract
subsecvent nr. 4/127/5521 “Servicii pentru asigurarea unor experţi care să vină în sprijinul Autorităţii
de Management pentru POS CCE, respectiv experţi evaluare cereri de finanţare, experţi verificare
cereri de rambursare şi experţi în domeniul juridic”
Numele şi adresa angajatorului SC ROMAIR CONSULTING SRL & SC TRENKWALDER SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Fonduri Europene

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

septembrie 2006-septembrie 2007
Diploma de masterat
Audit, finante, contabilitate
Universitatea „Valahia” Targoviste,Facultatea de Stiinte Economice,specializarea Audit in Institutiile
Publice si Private

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Invatamant postuniversitar

Perioada

octombrie 1992-iulie 1997

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Diploma de licenta
Management, investitii, contabilitate, finante.
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca,Facultatea de Stiinte Economice,specializarea
Management in industrie
Invatamant universitar
septembrie 1988-iulie 1992
Diploma de bacalaureat
Matematica, fizica, limba romana
Colegiul „Horia, Closca si Crisan” Alba Iulia,sectia Matematica-Fizica.
Invatamant preuniversitar

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

B1

B1

B1

B1

B2

Franceza

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

eficienta in indeplinirea sarcinilor, in munca in echipa sau independenta;
asumarea obligatiilor si a responsabilitatilor la locul de munca – experienta profesionala
spirit de observatie, analiza, sinteza;
bun organizator, motivat, flexibil si cu experienta profesionala
utilizare fax, copiator, scaner.
utilizare PC software nivel avansat - Windows, Microsoft Office (in special Word, Excel, PowerPoint),
utilizare Internet – nivel avansat – timp liber si experienta profesionala
permis european ECDL

Competenţe şi aptitudini artistice Pian
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
Cursuri

Cunostinte de legislatie economica ,receptivitate, creativitate.
permis de conducere categoria B
Instruiri conexe locului de munca actual:
Curs Management Financiar FSE, 04-08.02.2008, Sinaia;
Curs manager de proiect 15.04-05.06.2008, Alba Iulia;
Curs lector formator 01-27.06.2008,Alba Iulia
Training Audit intern, 27-30.10.2008 Bucuresti
Sesiune de formare “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS –
CSNR”, Modul Audit & Control 19-20.11.2009, Bucuresti
Sesiune de formare “Formare continua a personalului implicat in gestionarea Fondurilor
Structurale si de Coeziune” 25-28 ianuarie 2010, Predeal
Sesiune de formare “Dezvoltarea unei comunităţi eficiente şi profesioniste de utilizatori SMIS –
CSNR”, Modul Monitorizare 27-29.09.2010, Bucuresti
curs ECDL Permis European ECDL - 2011, Alba Iulia;
Sesiune formare in domeniul antidiscriminare, egalitate de gen si al drepturilor persoanelor cu
dizabilitati, Modulul I- „Antidiscriminare”, 02.02.2015-06.02.2015;
Sesiune formare in domeniul antidiscriminare, egalitate de gen si al drepturilor persoanelor cu
dizabilitati, Modulul II- „Egalitate de gen”, 01.06.2015-05.06.2015;
Sesiune formare in domeniul antidiscriminare, egalitate de gen si al drepturilor persoanelor cu
dizabilitati, Modulul III- „Dreptul persoanelor cu dizabilitati”, 29.06.2015-03.07.2015.
Referinte de la locurile de munca anterioare pot fi furnizate la cerere.
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Publicaţii „Analiza DU PONT în Producţia şi Conservarea Cărnii”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din
Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1,volum II/2015
„Modele de Analiză a Riscului de Faliment în Sectorul Energetic din România”, Analele Universităţii
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.6/2015
„Responsabilitatea socială a întreprinderilor în industria cărbunelui în România. Exemplu Valea
Jiului”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie,
Nr.special/iunie/2015
„Controlul Antifraudă în cadrul Proiectelor Europene”, International Journal of Academic Research in
Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.7, No.1, January 2017
„Performanța și managementul riscurilor în controlul intern”, Analele Universităţii „Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr.3/2017
“Controlul Implementării şi Gestionării Fondurilor Europene în România”, Academic Journal of
Econornic Studies, Vol. 4, No. 1, 2018.
“Particularităţi ale Controlului Exercitat Asupra Proiectelor Finanţate din Fonduri Europene”,
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences,
vol.8, no.1,January 2018
“Sondaj de opinie: Percepţia Experţilor Români privind Rolul Controlului în Absorbţia Fondurilor
Europene”, Revista EUROINFO, vol.2, nr.1, 2018

Prezentări „Dezvoltarea durabilă în lumina Fondurilor UE” International Conference on Management Economics
and Accounting„ Integrative approaches to a smart, sustainable and inclusive growth” ICMEA 2014,
Alba Iulia, Romania, 08-09.11.2013
“Controlul Antifrauda si Controlul Intern în Proiectele Europene”, International Conference on
Management Economics and Accounting„ Integrative approaches to a smart, sustainable and
inclusive growth” ICMEA 2014, 07-08.11.2014
„Analiza bugetelor in cadrul Grupurilor de Actiune Locala”, International Conference “Accounting and
Auditing Perspectives” (FEEA 2014), 16.10. 2014
„Modele de Analiză a Riscului de Faliment în Sectorul Energetic din România”, International Scientific
Conference ECO-TREND 2015, Targu-Jiu, Romania, 27-28.11.2015
„Responsabilitatea socială a întreprinderilor în industria cărbunelui în România. Exemplu Valea
Jiului”, Information Society and Sustainable Development, Azuga, Romania, 24-25.04.2015
„Controlul exercitat de Organismele Intermediare asupra Proiectelor Finan’ate prin POSDRU”,
International Conference on Management Economics and Accounting„ Integrative approaches to a
smart, sustainable and inclusive growth” ICMEA 2016, Alba Iulia, Romania, 04-05.11.2016
„Sprijinirea dezvoltării durabile prin utilizarea eficientă a fondurilor structurale europene”, ,
International Symposium on Natural Resources Management, Zajecar, Serbia, 31.05.2017.

Anexe
12.02.2018
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