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  poza 
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Ciobanita Adriana 

Adresa(e)  

Mobil   

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 17.11.1959 

Sex F 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1978 -1982 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Licenta in Stiinte Economice 
Specializarea Finante - contabilitate 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Contabilitate 
Finante 
Organizarea unitatilor economice 
Analize economice in economie 
Statistica 
Control financiar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA  “AL. I. CUZA” IASI 
Facultatea de stiinte economice  
Curs de zi 
 

  

Perioada 7 octombrie 1985 -31 mai 1986 

Calificarea/diploma obţinută Certificat curs  -Metode si tehnici de conducere si organizare in economie 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Economie 
Analize economice 

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare 

ACADEMIA  “STEFAN GHIORGHIU”  

  

Perioada  22.06 -25.06.1993 

Calificarea/diploma obtinuta Certificat absolvire program perfectionare “Metodologia de aplicare a Taxei de valoarea adaugata” 

Disciplinele principale Studiate/competentele 
profesionale dobindite 

Legislatia economica privind introducerea Taxei pe  valoarea adaugata 

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare 

ASOCIATIA PROFESIONALA SI PATRONALA A GOSPODARIEI COMUNALE SI LOCATIVE DIN 
ROMANIA 
Centrul de formare si perfectionare profesionala 

  

Perioada 15.03 15.06.1993 

Calificarea /diploma obtinuta Certificat absolvire curs “Analist programator asistent” 

Disciplinele principale studiate/Competentele 
profesionale dobindite 

Legislatie de informatica 
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Numele si tipul institutiei de Invatamint 
/furnizorului de formare 

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE 
Institutul Roman de Management 

  

Perioada 22.11.- 3.12.1993 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat de absolvire a cursului de “Instruire in domeniul noului sistem de contabilitate” 

Disciplinele principale studiate/Competentele 
profesionale dobindite 

Modificari ale  legislatiei contabile 

Numele si tipul institutiei de Invatamint 
/furnizorului de formare 

MINISTERUL FINANTELOR 
Colegiul Consultativ al Contabilitatii 

  

Perioada 23 -26 octombrie 2001 

Calificarea/diploma obtinuta Course in Financial and Economical Aspects of Investment Preparation 

Disciplinele principale Studiate/competentele 
profesionale dobindite 

 

The training is part of the project “Strengthening Capacity in Environment Project Development” 

Numele si tipul institutiei de  
Invatamint/furnizorului de formare 

DEPARTAMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

  

Perioada Noiembrie 2001 - Ianuarie 2002 

Calificarea/Diploma obtinuta Pregatire pentru Aplicarea in Romania a Sistemului Contabil aliniat la Standardele Internationale 
de Contabilitate conform OMFP 94/2001 

Disciplinele principale Studiate/competentele 
Profesionale dobindite 

Legislatie economica de specialitate  

Numele si tipul institutiei de Invatamint 
/furnizorului de formare  

CENTRUL NATIONAL DE INSTRUIRE OK SERVICE  

  

Perioada  14 - 18 Aprilie 2008 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat de participare la sesiunea de instruire privind “Achizitiile publice de servicii si lucrari in 
conformitate cu prevederile OUG 30 si 34/2006” 

Disciplinele principale studiate/Competentele 
profesionale dobindite 

Legislatie achizitii publice 

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare  

HILL INTERNATIONAL 
Asistenta tehnica pentru supervizare pe durata implementarii contractelor de lucrari ISPA in Piatra 
Neamt   

  

Perioada 29 - 31 ianuarie 2010 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat de Competente Dobindite privind noutatile fiscal - contabile cu aplicabilitate de la 1 
ianuarie 2010 

Disciplinele principale studiate /competentele 
profesionale dobindite 

Noutati in Procedura Fiscala. Compensarea obligatiilor fiscale 2009 
Impozite directe 2010. Norme metodologice de aplicare conf HG 1620/2009 
TVA 2010. Norme metodologice de aplicare conf HG 1620/2009 
Noile reglementari contabile conf OMFP 3055/2009 
Intocmirea situatiilor anuale consolidate conforme cu Directiva a VII -a a CEE 
Inchiderea exercitiului 2009 

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare 

LEADERMARK 
Leadership Interactiv 

  

Perioada 6 aprilie 2013 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat participare program de perfectionare profesionala “Noutati privind formatul si structura 
Bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre operatorii economici” 

Disciplinele principlale studiate/Competentele 
profesionale dobindite  

Legislatie economica de specialitate 

Numele si tipul institutiei de OK SERVICE CORPORATION 
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Invatamint/furnizorului de formare Centrul de educatie si dezvoltare continua 

  

Perioada 28 ianuarie 2015 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat de participare program de perfectionare profesionala “Aspecte contabile practice legate 
de inchiderea exercitiului financiar 2014 si modificari in vigoare de la 1 ianuarie 2015”  

Disciplinele principale studiate/Competentele 
profesionale dobindite 

Codul fiscal cu modificarile ulterioare  

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare 

OK SERVICE CORPORATION 
Centrul de educatie si dezvoltare continua” 

  

Perioada 16 -19 iulie 2015 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat de participarecurs de perfectionare profesionala autorizat ANC “Controlor financiar 
preventiv si control financiar de gestiune” 

Disciplinele principale studiate/Competentele 
profesionale dobindite 

Legilatie de specialitate 

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare 

OK SERVICE CORPORATION 
Centrul de educatie si dezvolatare continua 

  

Perioada 26 octombrie 2016 

Calificarea/Diploma obtinuta Certificat de participare program de perfectionare profesionala “Completarea Declaratiilor 300, 088 
si 394” 

Disciplinele principale studiate/Competentele 
profesionale dobindite 

Modificari Cod Fiscal 

Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI 
Ok Service Corporation 

  

                                                Perioada  30.10.2017 

                  Calificare/Diploma obtinuta Certificat de participare Seminar National de Ficalitate si Contabilitate 

            Disciplinele principale 
studiate/Competentele profesionale dobindite 

Modificari ale Codului fiscal si noutati referitoare la Split TVA 

                   Numele si tipul institutiei de 
Invatamint/furnizorului de formare  

RENTROP & STRATON 

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.11.1982- 1.11.1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi si responsabilităţi principale Serviciul Plan , organizare si retibuirea muncii 
Biroul contabilitate 
Birou aprovizionare 

Numele şi adresa angajatorului INTREPRINDEREA JUDETEANA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA PIATRA NEAMT 
  

Perioada 1.11.1990 - 10.10.1994 

Funcţia sau postul ocupat Contabil sef  

Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea si conducerea activitatii economice 

Numele şi adresa angajatorului REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA PIATRA NEAMT 
  

  

Perioada 10.10.1994 - 1.12.1997 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu financiar 
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Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea si conducerea departamentului financiar 

Numele şi adresa angajatorului DOMENIUL PUBLIC RA PIATRA NEAMT 
  

Perioada 1.12.1997 - 30.04.2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu financiar 

Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea si conducerea serviciului financiar 
Organizarea activitatii de trezorerie 

Numele şi adresa angajatorului SC AQUA CALOR SA PIATRA NEAMT 
  

Perioada 1.05.2003 - 17.03.2016 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu financiar 

Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea si conducerea serviciului financiar 
Coordonarea si supervizare activitatilor financiare ale companiei 
Implementarea sistemului de evidenta contabila a companiei 
Gestionarea corecta a resurselor financiare 
Organizarea activitatii de trezorerie 

Numele şi adresa angajatorului COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA  
  

Perioada 17.03.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea si conducerea contabilitatii companiei 
Gestionarea resurselor financiare si asigurarea lichiditatii necesare atingerii obiectivelor companiei 
Controlul bugetar al companiei 
Imbunatatirea eficientei activitatii economico-financiare a societatii 

 

Numele şi adresa angajatorului COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA  

  
P  

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba maternă romana 
  

Limbi străine cunoscute  
 

Autoevaluare  

Nivel european (*) 

 

franceza  

engleza 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

  satisfactor   bine   satisfactor  satisfactor  satisfactor 

  satisfactor   bine   satisfactor  satisfactor  satisfactor 

 

 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
 

  

 

 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Bune abilitati de comunicare dobindite pe parcursul desfasurarii activitatii 
  

file:///D:/d:/ootmpoffline2/ECV-24654.odt/%3f%3f%3fro_RO/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/ro
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Competenţe şi aptitudini organizatorice Bune competente organizatorice dobindite pe parcursul activitatii defasurate 
Capacitate si adaptabilitate la schmbarile frecvente de legislatie 
Lucrul in echipa si  buna capacitate de munca   
Bune abilitati de conducere 
Capacitatea de a dobindi noi cunostine si de a lucra cu ele 
Rationament analitic 
Abilitatea de a percepe detalii specifice din materiale scise si tabele 
Capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai rationala dintr-o multitudine 
de variante disponibile 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea eficienta a calculatorului 

  

  

  
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe  
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


