Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Poteca Sermina liliana
Romana
28 iulie 1967
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului
Perioada

01.01.2016 – prezent
Coordonator cu atributii de Director Economic
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor nr.191, sector 1, Bucurest
01.01.2012 – 31.12.2015

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Serviciul Contabilitate
Numele si adresa angajatorului SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE, Calea Dorobantilor nr.191, sector 1, Bucurest

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1998 - 01.12.2012
Economist Serviciul Contabilitate
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE , Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti
1994 – 1998
Economist Serviciul Bugete

Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE , Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1990-1994
Diploma de Licenta
Facultatea de Finante, banci si contabilitate
Academia de Studii Economice Bucuresti

Formare
Organizator
Domeniul Studiat
Calificarea/Diploma obtinuta

Ministerul Finantelor Publice–Scoala de Finante Publice si Vama
Curs privind „Sistemul de management financiar si control la nivelul institutiilor publice”
certificat nr.4568/12.08.2005

Organizator
Domeniul Studiat
Calificarea/Diploma obtinuta
Organizator
Domeniul Studiat
Calificarea/Diploma obtinuta
Organizator
Domeniul Studiat

Organizator
Domeniul Studiat

Ministerul Finantelor Publice–Scoala de Finante Publice si Vama
Certificat de participare la a douasprezecea reuniune a grupului de lucru permanent al Directorilor
Economici, cu tema: ”Achizitii Publice”
certificat nr.8057/04.07.2008
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Curs de perfectionare pentru ocupatia de controlor financiar
certificat de absolvire seria F nr.0200407/20.05.2011
Ministerul Finantelor Publice
Cursuri de instruire anuale privind aplicatiile informatice pentru ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat
Societatea Romana de Televiziune
Cursuri de specialitate organizate anual

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

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Engleza

Competenţe şi abilităţi sociale
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Aptitudini de coordonare şi conducere a activităţii economice, managementul timpului, capacitatea
de a rezolva probleme, punctualitate, abilitatea de a lucra sub presiune.

Utilizarea calculatorului: MC Office: Word, Excel, Outlook; Internet.

Utilizarea aplicatiei NAVISION.
Utilizare aplicatie informatica Buget – cu Ministerul Finantelor Publice pentru elaborarea legii anuale a
bugetului, defalcare pe trimestre a programului aprobat, elaborarea legilor rectificative din cursul
anului bugetar.

