Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

SUCIU ELENA

Adresa Nr.302/A, Str. Principala, 427290, Sieu, Bistrita-Nasaud, Romania
Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil

0743612363

elena.suciu@yahoo.com
Romana
02.10.1980
Feminin

Locul de muncă vizat / Economist / resurse umane
Aria ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Noiembrie 2006 - prezent
Participarea la implementarea urmatoarelor proiecte:
- 2006 „Copile, lupta impotriva vulnerabilitatii informandu-te” - proiect finantat de
Ambasada SUA
- 2007 „Servicii de ajutor pentru victimele violentei in familie” - proiect finantat de
Consiliul Local Bistrita
- 2007-2008 „ Tineri, noi actori privind lupta impotriva traficului de persoane” proiect finantat de Ambasada SUA
- 2008 „ Impreuna pentru o viata mai buna” proiect finantat de Consiliul Local
Bistrita
Economist
-Raspunde de bunul mers al activitati in domeniu
- Intocmeste strategiile de dezvoltare a asociatiei
- Intocmeste cererile de finantare pentru atragerea de fonduri
- Reprezinta interesele aociatiei in fata organelor de control financiar
- Realizeaza operatiunile bancare necesare bunei desfasurari a activitatilor din cadrul
compartimentului economic, revizuieste si actualizeaza fisele de post pentru
salariatii din subordine
- Efectueaza platile catre organele abilitate a incasa aceste taxe
- Va aduce la cunostinta coordonatorului de proiect eventualele probleme ivite
-Pastreaza confidentialitatea informatiilor in asociatie

Numele şi adresa angajatorului

Asociatia A.F.I – PROFAMILIA, Str. Gheorghe Pop de Basesti , Nr.1 cod postal
420173,

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Economist / Domeniul: social

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2006-2008 Masterat la Universitatea de Vest „Vasile Goldis „Arad , Facultatea de
Stiinte Economice , Specializarea: Audit si expertiza contabila
2002- 2006 licentiata a Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea de Vest
„ Vasile Goldis” Arad, Specializare: Contabilitate si informatica de gestiune
2000-2002 Scoala tehnica postliceala „Henri Coanda” Oradea, Specializarea: Analist
Programator
Economist

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Contabilitate, Gestiune financiara, Expertiza contabila, Informatica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad, Facultatea de Stiinta Economice

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

romana

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

germana
engleza

Comprehensiune
Abilitati de
ascultare

Abilitati de citire

Vorbit
Interactiune

Scris
Exprimare

bine

bine

bine

bine

bine

satisfacator

satisfacator

satisfacator

satisfacator

satisfacatordes

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Desfasor activitatea de economist in care munca de echipa si comunicarea sunt
esentiale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Evidenta contabila primara si administrarea asociatiei

Competente si aptitudini
tehnice

2000-2002 Certificat de competente profesionnale - Analist Programator

Raportarea financiara in cadrul proiectelor

Competenţe şi cunoştinţe de Windows 98, 2000 (Microsoft Office -Word, Excell, Fox Pro, PowerPoint)
utilizare a calculatorului Navigare internet
Competenţe şi aptitudini
artistice
Permis de conducere

Informaţii suplimentare

Dansul de societate

Categoria „B”

