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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

 

Nume / Prenume RATA ANDA VIOLETA 

Adresa(e) Suceava, Bld. George Enescu nr.8, Bl.GZ3, Sc.B,Ap.15, judetul 

Suceava 

Telefon(-oane)  Mobil: 0745323394 

Fax(uri) 0330803728 

E-mail(uri) anda.rata@officeconsult.ro 

  

Nationalitate(-tati) romana 

  

Data naşterii 19 iunie 1976 

  

Sex 
 

 

                            Locul de munca 

vizat 

Feminin 

 

 

MEMBRU CONSILIUL  CAMEREI AUDITORILOR 

FINANCIARI DIN ROMANIA  

 

Experienţa profesională 

 

Perioada 08.08.2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Directo Director general 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Coordonare intreaga activitate a societatii, ce are ca obiect  prestări 

servicii  de contabilitate şi consultanţă în domeniul fiscal, asistenţă 

şi consultanţă, prioritar la demararea unei afaceri, servicii de 

consultanţă în domeniul resurselor umane.  

Numele şi adresa 

angajatorului 

OFFICE CONSULTING SRL Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Servicii 

Perioada 2002 – aprilie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Director economic al NORD GAZ SRL 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea activității departamentului financiar contabil , 

raportari financiare catre asociati- persoane juridice straine  
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Numele şi adresa 

angajatorului 

NORD GAZ SRL Radauti, str. 1 Mai nr 4-6, Jud. Suceava  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin 

conducte 

Perioada  2001-01.08.2002 

Funcţia sau postul ocupat Contabil sef al DEFEL COM SRL Suceava  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activități de distributie 

Numele şi adresa 

angajatorului 

DEFEL COM SRL Suceava  

Str. Grigore Alexandru Ghica nr.108, Suceava, Jud. Suceava  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati de comert 

Perioada 1991-2001 

 

Funcţia sau postul ocupat Economist la ADICOST DISTRIBUTION SRL 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea activității departamentului financiar contabil, 

verificarea documentelor primare, intocmirea declaratiilor fiscale  

Numele şi adresa 

angajatorului 

ADICOST DISTRIBUTION SRL 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati de comert 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de calificare –auditor financiar-membru al Camerei 

Auditorilor Financiari din Romania  

Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Competențe desfașurare lucrări de audit conform legislației în 

vigoare 

 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de calificare –expert contabil -membru al C.E.C.C.A.R. 

Romania 

Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

-  
 

 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de calificare –consultant fiscal-membru al Camerei 

Consultantilor Fiscali din Romania 
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Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

- competența de a asigura servicii de asistenta privind 

întocmirea si depunerea declaratiilor de impunere la 

autoritatile competente; 

- competența de a asigura asistenta si servicii pe 

probleme de procedura fiscala 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta- economist 

Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Specializare in domeniul economic 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Economie 

si Administrarea Afacerilor 

Perioada 2016 

 

Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de economist 

Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Specializare in domeniul economic 

 

 

Formator 

Pregatirea profesionala a personalului-pregatirea formarii, 

realizarea activitatilor de formare, evaluarea participantilor la 

formare, aplicarea metodelor si tehnicilor spceciale de formare 

 

Managementul programelor de formare – marketing-ul 

formării, proiectarea programelor de formare, organizarea 

programelor și a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și 

asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator in sistemul formarii profesionale continue  

Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Competenţele necesare efectuării proceselor de evaluare a 

competenţelor profesionale şi a proceselor de evaluare a 

organizaţiilor care solicită autorizarea/acreditarea ca 

organisme de evaluare, ca centre de evaluare şi/sau ca 

furnizori de formare profesională, precum şi competenţe în 

domeniul asigurării calităţii în formarea profesională 

continuă, conform legislaţiei în vigoare. 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) Engleză 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs orale Exprimare 

scrisă 

Engleza   5  5  5  5  5 

 

 

 

Competente şi abilităţi sociale - abilitați de comunicare foarte bune 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- competente organizatorice si manageriale foarte bune, 

demostrate prin rezultatele obtinute de OFFICE CONSULTING 

SRL 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

- competente foarte bune de utilizare a calculatorului, Office, 

Internet, aplicatii specifice de gestiune si contabilitate, aplicatii 

de analiza economico financiara si diagnostic 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

 

 

 

 

 

 Data 

 

Semnatura 

 

 

 

 

 

04.09.2020 
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