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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume ORZAN I. ELEONORA 

Adresă(e) Tg.Jiu,str.Aleea Fantanii,bl.1,sc.3,ap.19,Gorj,Romania 

Telefon(oane) 0253 217 653   

Fax(uri) 0253 211 457 

E-mail(uri) noradsup@yahoo.com ; office@aparegio.ro 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Romana 
  

Data naşterii 21.12.1962 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 1.07.2007-pana in prezent  

FuncŃia sau postul ocupat Director economic 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Organizarea si conducerea activitatilor financiar contabile si de gestiune,oficiu de calcul,preturi si tarife 

Numele şi adresa angajatorului SC APAREGIO GORJ SA,Tg.Jiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Captarea,tratarea si distributia apei,epurarea apelor uzate 

  

Perioada 01.01.2006-01.07.2007 

FuncŃia sau postul ocupat Contabil sef 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Organizarea si conducerea activitatilor financiar-contabile si de gestiune,oficiu de calcul,preturi si 
tarife,recuperare debite 

Numele şi adresa angajatorului Directia de Servicii pentru Utilitati Publice,Tg.Jiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Captarea,tratarea si distributia apei,epurarea apelor uzate,colectarea si transportul deseurilor 
menajere 

  

Perioada 15.04.1999 - 01.01.2006 

FuncŃia sau postul ocupat 
       Activitati si responsabilitati principale 

Director economic 
Organizarea si conducerea activitatilor financiar contabile si de gestiune,oficiu de calcul,preturi si 
tarife,recuperare debite 

               Numele si adresa angajatorului SC AQUATERM SA Tg.Jiu 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Captarea,tratarea si distributia apei,epurarea apelor uzate,Producerea si distributia energiei 
termice,Colectarea si transportul deseurilor menajere 

  

  

Perioada 15.08.1994 – 15.04.1999 

FuncŃia sau postul ocupat Sef birou financiar contabilitate 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea activitatii financiar contabile a firmei 

Numele şi adresa angajatorului SC MIRFO SA Tg.Jiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Producere si reparatii masini unelte 
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Perioada 01.07.1993 – 15.08.1994 

FuncŃia sau postul ocupat Economist 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitati specifice domeniului financiar-contabil 

Numele şi adresa angajatorului SC MIRFO SA Tg.Jiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Producere si reparatii masini unelte 

  

Perioada 01.04.1991 -01.07.1993 

FuncŃia sau postul ocupat Economist 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitati specifice domeniului financiar contabil 

Numele şi adresa angajatorului Unitatea de Administrare Cantine si Cazare Rovinari 

  

Perioada 1983 – 1986 

Functia sau postul ocupat planificator 

Activitati si responsabilitati principale Planificarea si dezvoltarea productiei 

Numele si adresa angajatorului Unitatea de Administrare Cantine si Cazare Rovinari 

  

  

  

  

  

  

Educatie si formare 
profesionala 

 

  

Perioada 
 

2014 

Certificat absolvire curs Auditor intern 

 

SC Consulting Point Bucuresti 

 

 

2002 

Certificat de absolvire curs GIAS1b –Standarde Internationale de Contabilitate 

SC Formenerg Bucuresti 

 

 
 

2002 

Certificat de absolvire curs GIAS1A – Standarde Internationale de contabilitate 

 

 

SC Formenerg Bucuresti 

 

 
2000 

Certificat de absolvire curs – Metodologia stabilirii preturilor si tarifelor pentru energia termica 

 

Asociatia Nationala Patronala si Profesionala de Gospodarie Comunala Bucuresti 

 

Calificare / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificare / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificare / diploma obŃinută 

 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificare / diploma obŃinută 

 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 
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Perioada  
1986- 1990 

Diploma de licenta 

Economist,specializarea –Economia Industriei,Constructiilor si Transporturilor 

Academia de Studii Economice Bucuresti 

 
 

1978-1981 

Diploma de bacalaureat 

Operator chimie anorganica 

Liceul industrial nr.4 Rm.Valcea 

Calificare / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificare / diploma obŃinută 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ / 
furnizorului de formare 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentatt 

C1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

experimentat 

Rusa  C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Sociabila,adaptabila,abilitati in comunicare,spirit de echipa,rezistenta in conditii de stres 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Atitudini de planificare,organizare,analiza economica,capacitatea de eficientizare a 
activitatii,coordonare si conducere 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice  
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoasterea si utilizarea Windows,MS Office,Excel,nivel mediu,utilizare internet 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenŃe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

InformaŃii suplimentare  
  

Anexe  

 


