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Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume    Ghiță Ioana Cătălina 

Adresa    Valea Voievozilor, Răzvad, Județ Dâmbovița, România 

E-mail    ghita.i.catalina@gmail.com 

Nationalitate    Română 

Data naşterii   08.11.1986 

Sex    Feminin 

Experienţa profesională  

Perioada    Februarie 2013 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Economist 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

   Asigură elaborarea în termen util a situațiilor solicitate de către conducere; 
   Participă la fundamentarea strategiei și politicii financiare; 
   Furnizează informații necesare unor situații specifice; 
   Asigură determinarea, evidența și urmărirea datoriilor față de bugetul statului, bugetele 
locale, furnizori, salariați; 
   Asigură desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de decontare cu furnizorii și clienții, 
 urmărirea debitorilor și a creditorilor; 
   Asigură înregistrarea și prelucrarea unor documente financiare, evidența încasărilor și 
plăților; 
   Răspunde de corectitudinea informațiilor puse la dispoziția celor care elaborează strategia  
și politica financiară; 
   Răspunde de respectarea legislației în domeniu; 
   Răspunde de derularea corespunzătoare a raporturilor financiare cu bugetul statului, 
bugetele locale, furnizori etc.; 
   Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea în Muncă și PSI; 
   Respectă procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea 
în întocmirea și predarea rapoartelor etc.). 

Numele şi adresa angajatorului    SC NELSON SRL Târgoviște 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
 nealimentare 
 

Perioada    Septembrie 2011 – Ianuarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat    Consultant Resurse Umane 

The picture can't be displayed.
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

   Studierea legislației muncii în vigoare; 
   Introducerea/inițializarea/actualizarea bazei de date a salariaților; 
   Calculul salariilor; 
   Întocmirea formelor de angajare; 
   Verificarea dosarelor salariaților; 
   Înregistrarea contractelor individuale de muncă, deciziilor de desfacere a contractelor 
individuale de muncă sau a altor modificări survenite; 
   Completarea și transmiterea registrului general de evidență a salariaților către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă; 
   Evidența și păstrarea dosarelor de personal; 

   Eliberare de adeverințe solicitate de salariați. 

Numele şi adresa angajatorului   SC NELSON SRL Târgoviște 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

   Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse  
nealimentare 
 

Perioada   Octombrie 2010 – Martie 2011 

Funcţia sau postul ocupat   Consilier economist în management 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Programarea comenzilor; 
   Organizarea activităţilor de aprovizionare şi distribuţie; 
   Coordonarea activităţilor de aprovizionare şi distribuţie; 
   Menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii; 
   Controlul şi evaluarea realizării activităţilor specifice  managementului; 
   Planificarea activităţii societăţii pe termen scurt, mediu şi lung, alături de conducerea 
societăţii; 
   Rol activ în desfăşurarea activităţilor legate de personal (planificare, recrutare, selecţie, 
încadrare, salarizare, promovare, perfecţionare, motivare, protecţia muncii). 

Numele și adresa angajatorului    SC NELSON SRL Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse  
nealimentare 
 

Perioada (de la – până la)    August 2008 – Septembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat    Funcţionar economic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

   Contabilitate primară, trasmitere de date prin intermediul internetului 

Numele și adresa angajatorului    SC NELSON SRL Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse  
nealimentare. 
 

Educaţie şi formare  

Perioada    Octombrie 2016 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută    Doctorand   

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Domeniul fundamental Ştiinţe economice  
   Domeniul de doctorat Management  
   Titlul tezei de doctorat ,,Impactul distresului asupra comportamentului angajaților din 
cadrul organizațiilor bancare”  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   IOSUD – Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice şi Umaniste  
Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte  
 

Perioada    2017 – 2018 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire program de formare psihopedagogică – Nivel II 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Postuniversitar 
   Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Proiectarea şi managementul 
programelor educaţionale, Cercetare resposabilă şi inovare în educaţie, Didactica domeniului 
şi dezvoltări în didactica specializării, Educaţie interculturală, Practică pedagogică.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ,,Valahia” din 
Târgovişte  
 
 

Perioada     2016 – 2017 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire program de formare psihopedagogică – Nivel I 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Postuniversitar 
   Psihologie educaţională, Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului / 
instruirii/ evaluării, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ,,Valahia” din 
Târgovişte 
 
 

Perioada     2008 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de masterat – Notă de absolvire - 10 

Domeniul studiat    Managementul serviciilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice 
  
 

Perioada     2008 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de masterat – Notă de absolvire – 10 

Domeniul studiat    Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Management  
 

Perioada     2005 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de licenţă – Șefă de promoție - Notă de absolvire : 10 

Domeniul studiat    Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice 
  

Perioada     2001 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de bacalaureat – Notă de absolvire : 9.73 
   Certificat de competenţe profesionale – Tehnician în activităţi financiare şi comerciale 

Domeniul studiat    Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

   Colegiul Economic „Ion Ghica” Târgovişte 
  

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

Limba(i) străină(e) 
 

 

Franceză 
Engleză 

 

   Franceză, Engleză 
Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

B2 B2 B2 B2 A2 
B2 B2 B2 B2 A2 

 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale    Capacitate de argumentare, persuasiue, spontaneitate, sociabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Punctualitate, conștiinciozitate, spirit organizatoric, planificarea și prioritizarea activităților 

  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 
a calculatorului 

   Cunoaştere a instrumentelor Microsoft OfficeTM (Word, PowerPoint, Excel), a pachetului 
software IBM SPSS Statistics, a programelor de contabilitate (Saga Software, Platphorma 
SQL) 

  

Alte competenţe şi aptitudini    Certificat de competență lingvistică eliberat de Universitatea „Valahia” din Târgoviște, 
Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare, Departamentul de Litere (Septembrie 
2016)    
   Certificat Consilier de siguranță (ADR) 
   Participarea și obținerea premiilor la Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti  
 

Permis(e) de conducere    Permis de conducere categoria B - 2004 

  

 

 

 

 

 


