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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

25/01/2018–Prezent  Consilier I A 

ANIF Filiala Teritoriala Galati- UA Galați, Galati (România)  

Organizarea și elaborarea devizelor, gestionarea programelor Quantum Gis, AutoCAD 

Verificare proiectelor cu finanțare nerambursabilă măsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”.   

Urmăreşte derularea lucrărilor de investiţii 

Inventariază  mijloacele fixe, suprafeţele amenajate și starea tehnică a lucrărilor  de I.F.  

01/10/2015–01/02/2018 Economist Sef 

Euro Info Expert Florea SRL, Galati (Romania)  

Asigura inregistrarea cronologica, sistematica si corecta a documentelor financiar-contabile ale 
societatii; 
Respecta termenele limita impuse pentru predarea lucrarilor; 
Elaboreaza in termen util situatiile privind raportarile catre conducerea societatii; 
Asigura respectarea legislatiei fiscale, precum si modificarile legislative intervenite, printr-un studiu 
permanent al legislatiei in domeniu. 

  

01/10/2015–Prezent  Administrator 

Euro Info Expert Florea SRL, Galati (România)  

Conduce activitatea din compartimente si  raspunde de evidenta contabila,financiara si de gestiunea 
operatiunilor la nivelul societatii și a relatiilor cu clientii 
  

01/07/2015–Prezent  Colaborator 

DBF Expert Audit, Galati (România)  

Realizarea de  rapoarte de audit statutar si audit al proiectelor cu finanțare europeana 

01/02/2015–Prezent  Colaborator 

Cabinet Expertize si Audit Financiar Manolescu Florin, Galati (Romania)  

Realizarea de  rapoarte de  audit  statutar  si  audit  al  proiectelor cu finanțare europeana 

01/02/2015–01/02/2016 Colaborator 

Lex Expert Audit Srl, Galati (Romania)  

Realizarea de rapoarte de audit financiar in cadrul programului „Monitorizarea ecologică a bazinului 
Mării Negre și un Program-cadru european comun pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre” 
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01/12/2014–01/09/2017 Colaborator 

Negoescu Gheorghe- Cabinet, Audit, Expertiza si Mediere, Galati (România)  

Realizarea de  rapoarte  de  audit  statutar si  audit  al  proiectelor  cu finanțare europeana, rapoarte 
expertiza contabila si IT, evaluare de bunuri imobile si mobile 

01/12/2014–01/05/2015 Operator introducere date 

Asociația Consultanților pentru Expertize din România,Galaţi, Galati (România)  

Realizare de rapoarte de expertiza contabila, evaluări si audit financiar 

01/03/2014–01/06/2014 Voluntar 

Asociația Consultanților pentru Expertize din România, Galati (România)  

Realizare sub îndrumare a rapoarte de expertiza contabila si audit financiar 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

01/10/2019–prezent Student - Specializarea Amenajări Hidrotehnice și Inginerea 
Mediului 

 

 Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati, Galati (România) – Facultatea 
de Inginerie 

 

 Principale discipline studiate: Hidrologie și hidrogeologie, Termodinamică, Mecanică, Meteorologie și 
climatologie, Geologie, Hidraulică, Rezistența materialelor, Mecanica fluidelor. 

  

01/10/2019–01/09/2020 Curs  postuniversitar  

 DFCTT - UGAL, Galati (România)  

 " Antreprenoriat -Dezvoltarea planului de afaceri - 2 module "  

   

16/03/2019–07/06/2019 Curs postuniversitar  

DFCTT - UGAL, Galati (România) 

"Expert Achiziții publice" 

 Planifica achizitiile publice; Initiaza si lanseaza proceduri de achizitii ; Deruleaza si finalizeaza 
procedurile de achizitii publice; Administreaza contractele 

19/10/2017–22/10/2017 Expert Accesare Fonduri Europene  

Extreme Training, Iasi (România)  

Pașii pe care trebuie parcursi pentru a obține o finanțare nerambursabilă;  realizarea documentarii 
corecte pentru a realiza proiectul de finanțare;  Tehnici de planificare, evaluare, comunicare și logistică 
necesare derulării proiectului; Conținutul unui proiect în detaliu; 

01/07/2017–prezent Doctorand  

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galati (România)  

Domeniul Inginerie si management in agricultura si dezvoltare durabila 

20/03/2017–21/03/2017 Certificat Sistemul European de Conturi  

Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti (România)  

Competente dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi 
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04/11/2016–22/11/2016 Inspector resurse umane  

ASOCIATIA ,,CENTRUL PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI DEZVOLTARE 
REGIONALA, Galati (Romania)  

Gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, 
angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii 

01/10/2015–01/12/2018 Expert Contabil  

Corpul Expertilor Contabililor si a Contabililor Autorizati, Galati (România)  

Tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile 
financiare; acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii; efectueaza analize economico-
financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale; efectueaza expertize contabile dispuse de 
organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege; 

 

01/10/2015–15/07/2017 Master in domeniul contabilității si auditului  

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galati (România)  

Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice si metodologice necesare exercitării profesiilor contabile din 
domeniile de gestiune contabilă si financiară, control de gestiune (audit financiar, auditul intern al 
entităţilor); 

Dezvoltarea de aptitudini manageriale privind selecţia şi gestiunea proiectelor în domeniul contabilităţii 
şi auditului; 

01/05/2015–01/06/2015 Certificat competente lingvistice  

Asociația Consultanților pentru Expertize din România, Galati (România)  

Insusire competente lingvistice utilizabile in mediul de afaceri 

01/10/2012–01/07/2015 Licenţiat in economie  

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati, Galati (România)  

Abilitatea de a culege, analiza şi interpreta date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o 
problemă definită; Capacitatea de a analiza, sintetiza şi interpreta informaţiile contabile necesare 
pentru evaluarea problemelor şi alternativelor de soluţionare a acestora; 

01/02/2012–01/05/2012 Certificat internațional programare  

Oracle Academy, Galati (România)  

Gestionarea bazelor de date, programare C++, C++ Builder 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B1 B1 B1 B1 B1 

franceză B1 B2 B1 B1 B1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe de comunicare Sociabilitate, adaptabilitate, munca în echipă, fire dinamică, spirit de echipă, capacitate de sinteză; 
Abilităţi de comunicare şi negociere 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Lucru in echipa, gandire analitica, focalizarea pe rezultate- dobandite in activitatea de administrator 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Rezolvarea problemelor (administrator al unei societati comerciale) 

Capacitate de adaptare, comunicare, autodezvoltare profesionala, creativitate) 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 

- o buna cunoastere a pachetului Microsoft Office; 

- o buna cunoastere a limbajelor de programre C, C++, SQL 

- utilizarea mediilor: Autocad, eDevize, Quantum Gis 

Alte competenţe Perseverenta, spirit organizatoric, seriozitate 

Permis de conducere B 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

