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Educaţie şi formare 

 

  

Perioada  2013 

Calificarea / diploma obţinută Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  SC Expert Audit Grup SRL 

Perioada  2010 

Calificarea / diploma obţinută  Auditor  intern, cod COR 241125 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 SC Expert Audit Grup SRL 

Perioada  2005 

Calificarea / diploma obţinută  Expert contabil autorizat, membru CECCAR din România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învățîmânt/furnizorului de formare 

 CECCAR, România 

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută masterand 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ.Ovidius, Facultatea de Drept, Dreptul afacerilor în societatea informațională 

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută The Effective Manager (CC, 1999) 

 Accounting for Managers (CC, 2000) 

 Managing Customer and Clint Relations (CC,2001) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Open University of London, Business School 

Perioada 1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Facultatea de Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice București 

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil autorizat cu studii superioare, carnet nr.26683/2011/A 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

C.E.C.C.A.R. Constanța 

Perioada Martie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Programul de instruire în domeniul vamal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul Privat de Calificare Adulți, CECAD 

Perioada  Noiembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Leadership și comunicarea în domeniul energetic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Focus Plus Consulting 

Perioada Noiembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută PRINCE2-Managemtul prin proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

APMG Internațional 

Perioada Noiembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Guvernanța corporativă și bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2018 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Center of Professional Traning Services, EGT 

Perioada Decembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK SERVICE CORPORATION 

Perioada Decembrie  2016 

Calificarea / diploma obţinută Aplicarea IFRS de către operatorii economici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

OK SERVICE CORPORATION 

Perioada Ianuarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Sistemul de control intern/managerial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația United Europe 

Perioada Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Comunicarea în organizații 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Privat de Calificare Adulți, CECAD 

Perioada Octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Perfecționarea în activitatea de reglementare și coordonare a auditului public 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formenerg, Ministerul Economiei 

Perioada Decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Permisul European de conducere a computerului, complet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL Core Certificate 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Criza globală financiară, Soluții pentru piața din România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Pan European Conferences Ltd&Taylor Associates 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Memorandumul cu FMI.Monitorizarea realizării indicatorilor.Criterii și obiective de performanță 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formenerg, Ministerul Economiei 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Perspectiva Comunității Europeene în anul 2007 și companiile românești 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Pan European Conferences Ltd&Taylor Associates 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Contractul de performanță.Instrument pentru îmbunătățirea performanți operatorului economic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Formenerg, Ministerul Economiei 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Forum Energia Globală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Atlantic Invest Ltd 

Perioada Februarie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Standardele internaționale de contabilitate, modul III 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Atlantic Invest Ltd 
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Perioada Iunie 2003 

Disciplinele principale studiate /  Standardele internaționale de contabilitate, modul II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Atlantic Invest Ltd 

Perioada Aprilie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Standardele internaționale de contabilitate, modul I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Atlantic Invest Ltd 

Perioada Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Controlling costuri și conducerea profitabilă a companiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de instruire OK SERVICE 

Perioada Decembrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Implementarea sistemului de management al calității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

PARTENER 

Perioada Decembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Programul de pregătire în aplicarea sistemului contabil aliniat la IFRS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de instruire OK SERVICE 

Perioada Iunie-decembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de specialitate ( financiar, comercial, vamal, managementul aprovizionării) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Național de Dezvoltare Economică 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Program intensiv de instruire a managementului executiv-PROGRES,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asistență financiară Phare 

Perioada Septembrie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Managementul financiar al întreprinderii în perioada de criză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația World Trade Institute București 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C1 
Utilizator 
avansat 

C1 
Utilizator 
avansat 

C1 
Utilizator 
avansat 

C1 
Utilizator 
avansat 

C1 
Utilizator 
avansat 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Receptivitate pentru perfecționare continuă; abilitatea de a combina viziunea cu atenția asupra 
detaliilor; dorința de a obține cel mai bun rezultat posibil, dedicată lucrului în echipă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență în coordonarea financiar-contabilă, analiză economică și calculația costurilor; analiză și 
raportare; luarea deciziilor în grup și rezolvarea problemelor;  
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe operare PC (Windows, Microsoft Office); permis ECDL 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Design de interior; arta, cultura și istoria civilizației umane; protecția animalelor și a mediului 
înconjurător 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini Hatha yoga 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


