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Informaţii personale  

Nume / Prenume NISTEA OVIDIU-TUDOR 

Adresă Str. Negru Vodă, nr. 65, loc. Brănești, jud. Ilfov, România 

Telefon  Mobil: 0724 50.70.73 

E-mail nistearelu@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 23.04.1975 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Dezvoltare profesională într-o companie puternică / Economic 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

                 Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
  

15.09. 2007 – 01.09.2014 
Administrator 
SC Gospodarire, Monitorizare si Transport  SRL, str. I.C. Branesti, nr. 69, loc. Branesti, jud. Ilfov 
Servicii 

   

Perioada 15.09. 2007 – 01.09.2014 

Funcţia sau postul ocupat Director Economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - întocmirea situațiilor contabile, inclusiv bilanț; 
 - salarii și calcularea contribuțiilor catre bugetul statului, întocmirea situațiilor și    
depunerea lor; 
 - urmărirea încasărilor și efectuarea plăților în funcție de priorități și date scadente; 
 - relaționarea cu clienți/furnizori, bănci și organele fiscale ale statului; 
 - analiza ofertelor diferiților furnizori cu luarea deciziilor în cazul contractelor cu 
valoare mică și medie( ex. asigurări, furnizori echipamente electronice pentru birou, 
telefonie, postă/curierat etc.) și informarea conducerii companiei în cazul contractelor 
mari; 
 - acordarea de avansuri personalului și urmărirea modului de cheltuire a acestora; 
 - asigurarea bunei desfășurări a Departamenului financiar-contabil. 

Numele şi adresa angajatorului Omega Trans România SRL, str. Muncii, nr. 53, loc. Fundulea, jud. Călărași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Firmă de transport rutier ADR intern și internațional 

  

Perioada 31.01.2000 – 15.09.2007 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului Laguna Comexim SRL, Brănești, Ilfov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Restaurant, alimentație publică 

  

Perioada 22.02.1994 – 31.01.2000 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Numele şi adresa angajatorului Total Service Ștefan SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Service auto, distribuție carburanți 
  

Educaţie şi formare  
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Perioada 1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Finanțe - Bănci 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asigurări, Finanțe - bănci 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Titu Maiorescu, București 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  EN A2  A2  A2  A2  A2 

Limba  FR A1  A1  A1  A1  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Păstrarea unor relații cordiale cu diferiți clienți și furnizori care au condus la depășirea unor situații mai 
delicate (de ex.: amânarea plăților în situații când au lipsit lichiditățile fără aplicarea de sancțiuni din 
partea acestora). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Capacitate mare de concentrare, atenție la detalii, organizare, capacitate de lucru în condiții de stres și  
cu termene limită 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Reducerea costurilor prin organizarea plăților în functie de importanța și valoarea penalizarilor (la 
venirea mea in compania acestea erau de ordinul miilor ron/lună) și prin căutarea unor oferte mai bune 
ale diferiților furnizori și negociere a acestora. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cunoștințe avansate în lucrul cu programele: conta/managment-Windsoft; 
conta/salarii/gestiune-Saga și ContaSQL; de asemenea nivel mediu spre înalt în 
lucrul; cu programele PC uzuale. 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Atestat de absolvire a unui curs de limbă engleză la British Council 
 Atestat de metrolog 

   

Permis(e) de conducere Cat. B (data obținerii 03.06.1998) 
  

Informaţii suplimentare Referinţe: Directorul Executiv al companiei Omega Trans România SRL 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

