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CURRICULUM VITAE 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
STUDII:  

 1993 – 1997 Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești 
                      Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice 
             Specializarea Relații Economice Internaționale 

 
PROFESIA DE BAZA:  Economist 

 
CURSURI:  
 

- 2004 – Diploma „Certificat Profesional in Management” in urma 

cursurilor: The Open University – CODECS, astfel: 

- 2004 - Management Financiar - The Open University – CODECS 

-  2003 - Managementul Relațiilor cu Clienții și Cumpăratorii – The Open 

University – CODECS 

-  2002 - Management Competitiv – The Open University – CODECS  

- 2018 – Certificat absolvire curs – Expert Achiziții Publice 

- 2021 – Certificat curs- BVC 2021 – Noutați legislative privind întocmirea 

bugetelor de venituri și cheltuieli. 

 
EXPERIENȚA  PROFESIONALĂ: 

Mai 1998 – Decembrie 2011: S.C. ALPROM S.A. 
     
  Mai 1998 – Decembrie 1998  Economist – Compartiment 
Aprovizionare 
   

Responsabilități principale:  
 Centralizeaza necesarele de materiale de la secții; 
 Lansează și urmăreşte comenzile de aprovizionare; 
 Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în 

limita bugetului; 
 Intocmeşte şi analizează cererile de ofertă; 
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 Intreține  baza de date a furnizorilor existenți și gestionează în mod 
eficient relația de parteneriat cu aceștia; 

 Analizează periodic ofertele  și selectează potențialii furnizori;  
 Centralizează rapoartele de achiziții si răspunde de aprovizionarea în 

timp util cu materialele solicitate; 
 

  Ianuarie 1999 – Decembrie 2011  Sef Compartiment Aprovizionare 
 
  Responsabilități principale: 
 

 Întocmește  rapoarte  calitate-preț și se asigură de corectitudinea 
datelor  raportate; 

 Analizează și negociază cu furnizorii selectând cele mai bune oferte 
de preț conform nevoilor societății; 

 Solicită și analizează ofertele de preț atât de la furnizorii interni cât 
și de la furnizorii externi; 

 Analizează periodic baza de date a furnizorilor acceptați; 
 Verifică și analizează necesarele de aprovizionare în corelație cu 

normativele de producție, planurile de producție, cu stocurile și 
vânzarile; 

 Elaborează rapoarte cu privire la cheltuieli, la incadrarea in bugetele 
stabilite etc; 

 Coordonează și verifică activitatea gestiunilor de materiale și materi 
prime. 

 Analizează rezultatele inventarierilor gestiunilor de materiale pe 
secții și propune transferuri între acestea în vederea obținerii unui 
nivel optim al stocurilor; 

 Participă la târguri și expoziți de profil și propune compartimentului 
proiectare, introducerea în producție de noi materiale și materi 
prime; 

 Dispune utilizarea eficientă a autoutilitarelor de transport marfă. 
 

Ianuarie 2012 – Septembrie 2017 : S.C. RAMI CONSULTING INVEST 
S.R.L. – Director vânzări  

   
  Responsabilitati principale: 
 

 Identifică furnizorii, negociază prețul de achiziție în funcție de 
volumul de marfă achiziționat; 

 Previzioneaza vânzările respectiv comenzile de aprovizionare; 
 Analizează prețurile de vânzare în comparație cu cele ale 

competitorilor; 
 Organizează livrările de marfa; 
 Pregatește, supervizează și analizează activitatea de publicitate on-

line; 
 Pregatește documentația pentru ofertare în cazul licitațiilor publice în 

sistemul centralizat SEAP. 
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Septembrie 2017 – Iunie 2021 : S.C. COMPANIA DE APA OLT  S.A. – 
economist cu atribuții de Director Economic 
  

Responsabilități principale: 
 

 Conduce, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din 
cadrul compartimentelor Financiar-Contabilitate, Biroul Unic, 
Debranșări, Control Branșamente, Aprovizionare Administrativ, 
Achiziții, Citire Urmărire Încasare și activitatea cu specific economic 
a sediilor secundare, 

 Exercită controlul financiar preventiv în cadrul societății, pentru 
documentele prevazute în procedura internă, 

 Organizează efectuarea inventarierii anuale a patrimonului societății, 
 Prezintă Consiliului de Administrație și Directorului General analize, 

rapoarte, referate, programe de măsuri referitoare la modul de 
îndeplinire a sarcinilor de către Direcția Economică precum și 
situațiile privind rezultatele economico financiare ale societații din 
luna anterioara și cumulat de la începutul anului, 

 Raspunde de întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 
Bilanțului Contabil al societății, 

 Propune măsuri pentru recuperarea creanțelor, diminuarea 
arieratelor, rectificarea BVC, atunci când este cazul și urmărește 
recuperarea pagubelor produse societății și a debitelor provenite din 
serviciile prestate. 

 Răspunde de realizarea la termen, de calitatea, de exactitatea, 
realitatea și legalitatea lucrărilor, datelor și documentelor prezentate 
și semnate. 

 
Iunie 2021 - prezent : S.C. COMPANIA DE APA OLT  S.A. – Director 
Economic– contract de mandat 
  

Responsabilități principale: 
 

 Conduce, coordonează, controlează și răspunde de activitatea din 
cadrul compartimentelor Financiar-Contabilitate, Debranșări, Control 
Branșamente, Aprovizionare Administrativ, Achiziții, Citire Urmărire 
Încasare și activitatea cu specific economic a sediilor secundare, 

 Exercită controlul financiar preventiv în cadrul societății, pentru 
documentele prevazute în procedura internă, 

 Organizează efectuarea inventarierii anuale a patrimonului societății, 
 Prezintă Consiliului de Administrație și Directorului General analize, 

rapoarte, referate, programe de măsuri referitoare la modul de 
îndeplinire a sarcinilor de către Direcția Economică precum și 
situațiile privind rezultatele economico financiare ale societații din 
luna anterioara și cumulat de la începutul anului, 
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 Raspunde de întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 
Bilanțului Contabil al societății, 

 Propune măsuri pentru recuperarea creanțelor, diminuarea 
arieratelor, rectificarea BVC, atunci când este cazul și urmărește 
recuperarea pagubelor produse societății și a debitelor provenite din 
serviciile prestate. 

 Răspunde de realizarea la termen, de calitatea, de exactitatea, 
realitatea și legalitatea lucrărilor, datelor și documentelor prezentate 
și semnate. 

  
APTITUDINI : 
  Capacitati organizatorice 
  Capacitate de decizie 
  Capacitate de asumare a riscului 
  Spirit de echipa 
  Capacitate de comunicare si relationare  
  
ABILITATI : 
 
 Limba straina           Engleza –  nivel mediu 
 Operare calculator           MS Office - avansat       
 Permis de conducere             Categoria B 
HOBBY :  Calatoriile, muzica si sportul. 
 
REFERINTE : Disponibile la cerere 


