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EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

 

Martie 2021 – Prezent – Economist 
North Star Shipping SRL (parte a grupul global ADM ), Incinta Port Constanta, Dana 45, Etaj 2, Constanta 

• Inregistrarea in evidenta contabila a tranzactiilor cu furnizorii de servicii aferente 
activitatii de agenturare a societatii  si evidentiere TVA aferent, in baza 
documentelor justificative: facturi, referat de necesitate aprobat sau contracte in 
vigoare incheiate cu furnizorii; 

• Verificarea soldurilor si rulajelor conturilor de furnizori si clienti pentru concordanta 
intre modului Financiar si Contabilitate; 

• Alocarea conturilor de cheltuiala si venit pe centre de cost; 

• Inregistrarea deconturilor de cheltuieli si alocarea pe centre de cost; 

• Evidenta nave/nominari, inregistrare nave in sistemul integrat ERP conform 
nominare de la agenti; 

• Gestionare si evidenta consumuri de combustibil al parcului auto al societatii 
(carduri de combustibil, referate, foi de parcurs); 

• Tinererea evidentei a asigurarilor CASCO, RCA; 

• Verificarea incasarilor/transmiterea acestora la departamentul 
agenturare/inregistrarea extrasului cu incasarile in sistem integrat ERP; 

• Corespondenta cu furnizorii si autoritatile fiscale cu probleme legate de sectorul de 
activitate; confirmari de sold  pentru companiile afiliate si ceilalti furnizori;  

• Emitere facturi de comision agenturarea si refacturare cheltuieli cu navele; 

• Centralizare situatie alocatie de hrana echipaj, cereri numerar banca, inregistrare 
numerar casa bord; 

• Verificarea comenzilor de achizitie in programul informatic; 

• Participarea la verificarea lunara a cheltuielilor non-marfuri; 

• Intocmire rapoarte solicitate de catre auditorul extern in vederea obtinerii certificarii 
situatiilor financiare anuale; 

• Intocmirea, verificarea si reconcilierea rapoartelor si situatiilor necesare 
managamentului pentru gestionarea financiara si operationala a acompaniei; 

Tipul sau sectorul de activitate Manipulari intermediere comert cereale/ Agenturare nave 

 

Februarie 2018 – Martie 2021 – Expert contabil 
R&M Tax Advice SRL, B-dul Tomis, nr. 218, Et.2, cam.11, Constanta 

• Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale pe  baza 
documentelor justificative la mai multe societati comerciale cu diverse obiecte de 
activitate; 

• Determinarea si inregistrarea obligatiilor fiscale; 
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• Intocmirea deconturilor si declaratiilor catre institutiile de stat, la termene stabilite prin 
acte normative asigurand predarea acestora; 

• Intocmirea balantelor contabile lunare, raportarilor semestriale si a bilanturilor 
anuale; 

• Furnizarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute ca urmare a 
realizarii obiectului de activitate; 

• Editarea situatilor  financiare si calcularea indicatorilor economico-financiar; 

• Operatiuni internet banking, plati online furnizori conform scadentar  si planificare plati; 

• Intocmire contracte diverse si acte aditionale aferente; 

• Intocmire contracte  individuale de  munca si acte aditionale aferente, pontaje, state de 
plata salarii, inregistrare operatiuni in registru de evidenta salariati  Revisal 

Tipul sau sectorul de activitate Evidenta contabila si expertiza contabila 

 

Februarie 2012 – Septembrie 2017-   Manager financiar 
Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 

• Asigurarea bunei gestionare a patrimoniului; 

• Respectarea legislatiei fiscale la nivel de institutie; 

• Intocmirea bugetului general al societatii, informare si propuneri de corectie; 

• Raportarea rezultatelor financiare ale firmei; 

• Elaborarea si implementarea sistemului general de evidenta a gestiunii firmei; 

• Intocmirea documentatiei pentru participarea la licitatii in domeniul formarii profesionale; 

• Intocmirea documentatiei in vederea participarii la achiziitii publice; 

• Operatiuni internet banking, plati online furnizori conform scadentar  si planificare plati ; 

• Intocmire contracte diverse si acte aditionale aferente; 

• Intocmire contracte  individuale de  munca si acte aditionale aferente, pontaje, state de 
plata salarii, inregistrare operatiuni  in registru de evidenta salariati  Revisal 

Tipul sau sectorul de activitate Formare profesionala / Financiar contabil 

 

Aprilie 2015 – Decembrie 2015 -   Expert Tehnic Financiar in cadrul proiectului „FPC – O sansa in plus pentru 
viitorul tau” 

Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 

• Intocmirea balantei lunare de verificare distinct pe proiect; 

• Elaborarea si controlul aplicarii regulilor si procedurilor administrative; 

• Efectuarea de situatii si rapoarte catre managementul companiei, proceduri  interne 
specifice activitatii proiectului; 

• Preluarea si verificarea seturilor de documente din departamentele comerciale,intocmirea 
deconturilor estimative sideconturile pentru deplasarile personalului; 

• Participarea la intocmirea PAAP-achizitii in cadrulproiectului-corelatii cantitati/prêt 
unitar/valoare conform bugetului proiectului; 

• Mentinerea relatiilor cu organele administratiei publice 

Tipul sau sectorul de activitate Formare profesionala / Financiar contabil 
 

Februarie  2013 – Iulie 2013 –Consilier formare in cadrul proiectului „ Inalta calitate in formare profesionala” 
Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 

• Promovarea rezultatelor proiectului în cele trei județe repartizate; 

• Identificarea și contactarea agentilor economici și a instituțiilor, conform strategiei de 
promovare a rezultatelor proiectului; 

• Acordarea de consiliere și consultanță agenților economici și instituțiilor interesate despre 

activitățile proiectului 
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesionala 

 

Septembrie  2011 –Noiembrie 2016 – Manager financiar 
Textil Universal Ideea SRL, Constanta 

• Asigurarea bunei gestionare a patrimoniului; 

• Respectarea legislatiei fiscale la nivel de institutie; 
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• Intocmirea bugetului general al societatii, informare si propuneri de corectie; 

• Raportarea rezultatelor financiare ale firmei; 

• Elaborarea si implementarea sistemului general de evidenta a gestiunii firmei 

• Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale pe baza 
documentelor justificative; 

• Determinarea sii nregistrarea obligatiilor  fiscale; 

• Intocmirea de conturilor si declaratiilor catre institutiile de stat, la termene stabilite 
prin acte normative asigurand predarea acestora; 

• Intocmirea balantelorc ontabilel unare, raportarilor semestriale si a bilanturilor 
anuale; 

• Furnizarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultateleobtinute ca urmare a 
realizarii obiectului de activitate; 

• Editarea situatilor  financiare si calcularea indicatorilor economico-financiari. 
Tipul sau sectorul de activitate  Comert cu amanuntul produse nealimentare/Financiar contabil 

 

Octombrie 2011 – Ianuarie 2012 – Consultant formare in cadrul proiectului „ Inalta calitate in formare 
profesionala” 

Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 

• Promovarea rezultatelor proiectului în cele trei județe repartizate; 

• Identificarea și contactarea agentilor economici și a instituțiilor, conform strategiei de 
promovare a rezultatelor proiectului; 

• Acordarea de consiliere și consultanță agenților economici și instituțiilor interesate despre 

activitățile proiectului 
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesionala 
 

Octombrie 2011–Contabil  in cadrul proiectului „ Inalta calitate in formare profesionala”    
                             Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 

• Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale pe baza 
documentelor justificative; 

• Intocmirea  actelor  primare si a registrului de casa 

• Determinarea si inregistrarea obligatiilor  fiscale; 

• Intocmirea de conturilor si declaratiilor catre institutiile de stat, la termene stabilite 
prin acte normative asigurand predarea acestora; 

• Intocmirea balantelor contabile lunare si a listelor contabile lunare 
Tipul sau sectorul de activitate Formare profesionala/Financiar contabil 

 

Septembrie 2011 –Ianuarie 2012- Manager financiar 
Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 

• Asigurarea bunei gestionare a patrimoniului; 

• Respectarea legislatiei fiscale la nivel de institutie; 

• Intocmirea bugetului general al societatii, informare si propuneri de corectie; 

• Raportarea rezultatelor financiare ale firmei; 

• Elaborarea si implementarea sistemului general de evidenta a gestiunii firmei; 

• Intocmirea documentatiei pentru participarea la licitatii in domeniul formarii profesionale; 

• Intocmirea documentatiei in vederea participarii  la achiziitii publice . 

Tipul sau sectorul de activitate Formare profesionala / Financiar contabil 
 

August  2007– Iulie 2009 –Director economic 
SC Gedvec SA,  Constanta 

• Asigurarea bunei gestionare a patrimoniului; 

• Respectarea legislatiei fiscale la nivel de institutie; 

• Intocmirea bugetului general al societatii, informare si propuneri de corectie; 

• Raportarea rezultatelor financiare ale firmei; 

• Elaborarea si implementareasistemului general de evidenta a gestiunii firmei 

• Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale pe  baza 
documentelor justificative; 
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• Determinarea s iinregistrarea obligatiilor fiscale; 

• Intocmirea deconturilor si declaratiilor catre institutiile de stat, la termene stabilite prin 
acte normative asigurand predarea acestora; 

• Intocmirea balantelor contabile lunare, raportarilor semestriale si a bilanturilor 
anuale; 

• Furnizarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute ca urmare a 
realizarii obiectului de activitate; 

• Editarea situatilor  financiare si calcularea indicatorilor economico-financiari. 
Tipul sau sectorul de activitate Agenturare nave maritime / Financiar contabil 

 

Iunie 2006- Iulie 2007 –  Ofiter bancar 
   SC Bancpost SA, Constanta 

• Promovarea si vanzarea produselor si serviciilor oferite de banca clientilor, 

• Constituirea depozitelor; 

• Operatiuni  numerar :  incasari, plati; 

• Editarea si transmiterea extraselor de cont; 

• Intocmirea si operarea ordinelor de plata; 

• Operatii  western union;  

• Deschiderea conturilor  curente clienti in lei respectiv valuta  
Tipul sau sectorul de activitate Sectorul  bancar 

 

Septembrie  2004 – Iunie 2006 – Economist 
   SC Ro Serv Expert SRL, Constanta 

• Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale pe  baza 
documentelor justificative la mai multe societati comerciale cu diverse obiecte de 
activitate; 

• Determinarea si inregistrarea obligatiilor fiscale; 

• Intocmirea deconturilor si declaratiilor catre institutiile de stat, la termene stabilite prin 
acte normative asigurand predarea acestora; 

• Intocmirea balantelor contabile lunare, raportarilor semestriale si a bilanturilor 
anuale; 

• Furnizarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute ca urmare a 
realizarii obiectului de activitate; 

• Editarea situatilor  financiare si calcularea indicatorilor economico-financiari. 
Tipul sau sectorul de activitate Evidenta contabila si expertiza contabila 

 

Noiembrie  2003 – Decembrie 2004 – Contabil 
   SC Pact Serv 2003 SRL 

• Inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale pe baza 
documentelor justificative; 

• Intocmirea actelor primare si a registrului de casa 

• Determinarea si inregistrarea obligatiilor fiscale; 

• Intocmirea deconturilor si declaratiilor catre institutiile de stat, la termene stabilite prin 
acte normative asigurand predarea acestora; 

• Intocmirea balantelor contabile lunare si a listelor contabile lunare 
Tipul sau sectorul de activitate Prestari servicii/Financiar contabil 
 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

2008-2010 – Expert contabil  
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania  ( C.E.C.C.A.R.) 

• Contabilitate, Fiscalitate,  Legislatie, Audit si Expertize contabile 

 
2005 – 2007– Masterat in Stiinte Economice 
 Universitatea ”Ovidius” Constanta – Facultatea de Stiinte Economice specializarea „Contabilitatea si auditul afacerilor si 
institutiilor publice” 



 Curriculum Vitae  Ilie Eugenia-Ramona 

 

• Audit contabil si financiar, Contabilitate aprofundata, Evaluarea afacerilor, Managementul resurselor 
umane, Contabilitatea institutiilor publice, Norme contabila internationale, Contabilitate manageriala, 
Sisteme informatice contabile, Politici si optiuni contabile, Piete financiare si gestiunea portofoliului, 
Contabilitate bancara, Metode si tehnici fiscale, Auditul financiar-contabil al bancilor comerciale, Auditul 
intern, Control financiar si expertiza contabila, Sisteme expert financiar-contabile, Proiecte economice. 

 
2000 – 2004– Licentiat in Stiinte Economice, specializarea Management Financiar-Contabil 

Universitatea ”Spiru Haret” Constanta – Facultatea de Contabilitate si Finante 

• Economie politica, Contabilitate baze, Informatica de gestiune, Management general, Limba straina 
engleza, Contabilitate financiara, Drept civil si administrativ si comercial, Finante publice si fiscalitate, 
Management financiar contabil si practica de specialitate, Contabilitate aprofundata, Gestiunea 
financiara a intreprinderii, Contabilitatea de gestiune si metode de calcul, Analiza economico-
financiara, Control financiar, Practica de specialitate, Evaluarea patrimoniala, Expertiza contabila si 
audit financiar, Contabilitatea bancara, Eficienta economica. 

 
CURSURI DE FORMARE 

PROFESIONALA   
 
2015 – Manager proiect 
Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 
                         Competente profesionale 

▪ Stabilirea scopului proiectului 
▪ Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului 
▪ Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului 
▪ Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect 
▪ Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect 
▪ Managementul riscurilor 
▪ Managementul echipei de proiect 
▪ Managementul comunicarii in cadrul proiectului 

2011 – Inspector (referent) resurse umane 
 
Asociatia „Centrul pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala”, str. Ion Lahovari nr. 94, Constanta 
Competente profesionale 

▪ Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului 
▪ Intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat 
▪ Organizarea recrutarii si selectiei personalului 
▪ Intocmirea dosarului de pensionare 
▪ Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului angajat 
▪ Lucrul in echipa 
 

 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE  

 

 

Limba  maternă Romana 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Engleza B1 B1 B1 B1 B1 

Limba Germana A1 A1 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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Competente : 
 

Bune competente de comunicare (verbal/scris) dobandite prin experienta profesionala, bune 
cunostinte pachet Microsoft Office : Word, Excel 

Competenţe organizaţionale/ 
manageriale 

• Leadership, 

• Coordonator 
Permis de conducere 

• Categoria B 
 

 
 
 
 

 


