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Informaţii personale  

Nume / Prenume PATIREA Dragos 

Adresă(e) Ramnicu Valcea, Jud.Valcea. 

Telefon(oane)  
 

  
 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 10.12.1977 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Contabil Sef 
Finante-Contabilitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele si adresa angajatorului  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
                                              Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele si adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
         Activitati si responsabilitati principale 
 

APRILIE 2008-Prezent 
Contabil Sef 
Organizarea si tinerea contabilitatii unitatii in conformitate cu prevederile legale, intocmirea proiectului 
de BVC la nivel SGA Valcea , colaborare cu conducerea ABA OLT pentru elaborarea strategiei de 
dezvoltare economica , raspundere pentru intreaga activitate comerciala a unitatii, urmaritrea 
contractelor, modul de constituire a tuturor obligatiilor unitatii la bugetul de stat, avizare si control 
documente, intocmire documente justificative operatiuni contabile si de patrimoniu etc. 
Administratia Nationala Apele Romane-  Administratia Bazinala de Apa Olt 
Sistemul de Gospodarire al Apelor Valcea 
Financiar-Contabilitate 
 
 
Aug 2006- Aprilie 2008 
Auditor intern 
Efectuarea activitatii de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management finaciar si control ale 
sistemelor( filialelor) din subordinea Administratiei 
- Elaborarea rapoartelor de audit in urma verificarilor efectuate 
- Prezentarea rezultatelor verificarilor efectuate managementului entitatii auditate si conducerii 
Administratiei Bzinale de Apa Olt 
- Urmarirea indeplinirii recomandarilor din rapoartele de audit. 
-Executarea de analize si verificari temeinice dispuse de conducere 
 

 
2004-2006 
Manager Tezaur 
-Intocmirea zilnica a registrelor de manipulare a numerarului,a caselor de circulatie in lei si in valuta 
-Intocmirea lunara a graficului previzionat de inacasari si plati si transmiterea catre BNR a situatiior 
lunare si la sfarsit de trimestru conform reglementarilor si normelor inetrne ale bancii corelate cu legile 
aflate in vigoare 
-Operatiuni cu numerar in lei si valuta 
-Urmarirea si plasarea excedentului de numerar. 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

Banca Comerciala Carpatica 
Banci 
 
 
2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitatea operatiunilor de banca in lei si in valuta, evidenta clientilor si furnizorilor externi si a unei 
parti dintre cei interni, participare activa la analiza costurilor de intreprindere. 
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Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Uzina Mecanica Rm Valcea S.A 
Industrial 

 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006- 2008 

Calificarea / diploma obţinută Master specializarea: Managementul dezvoltarii firmei 

Disciplinele principale studiate /  Analiza, diagnostic si evaluarea afacerii 

 
 
 
                                                     Perioada 
                       Calificarea/diploma obtinuta 
                     Discipline principale studiate 

Universitatea din Craiova*Facultatea de Stiinte Economice 
 
 
2008-2010 
Expert  Contabil /CECCAR VALCEA 
Contabilitate, Fiscalitate, Audit  
 
 
 

  

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută 
 

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    

Risc in Creditare 

Institutul Bancar Roman 

Disciplinele principale studiate /  Banci, analiza financiara si risc in creditare 

 
Perioada 

 
1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Economist/ Facultatea de Stiinte Economice  

Disciplinele principale studiate /  Profil Comert -Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova 
  

Limbi străine cunoscute  

  

Nivel european (*) 
 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Responsabilitate, capacitatea de a lucra in echipa si independent, capacitatea de a comunica in mod 
eficient. 

  

Competenţe, aptitudini organizatorice Experienta buna a managementului de proiect si al echipei, capacitate de sinteza, flexibilitatea gandirii 
si perseverenta, constiinta dezvoltarii profesionale in permanenta. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Windows- MS Office (Word, Excel,  Outlook);  

 Internet Explorer 
 

  

Permis de conducere Categoria B, C+E 
  

Informaţii suplimentare Disponibile la cerere 
  

 


