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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  
Informaţii personale  
Nume / Prenume  PIRNA CATALIN – CRISTIAN 
Adresa(e) Libertatii, nr.4, Bl. FA15, ap.20 

Slatina (Romania)  
Mobil 0745574393  
E-mail(uri) pirnacatalin@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) română  
Data naşterii 24/12/1978 
Sex Barbatesc 
  

Perioada Aprilie 2009 – PREZENT 
Funcţia sau postul ocupat Contabil sef/Administrator financiar 
Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activități și responsabilități  in 
proiecte derulate cu fonduri 
europene prin CCD Olt 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC OLT, SCOALA GIMNAZIALA PRISEACA 
Invatamant 
 
-organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi 
sistematic în evidenţa contabilă; 
-instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale; 
-constitue contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a 
garanţiilor materiale 
-întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor si plaţilor in numerar sau prin 
conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor;  
-organizează inventarierea valorilor materiale si băneşti, instruieşte şi controlează  
personalul unităţii în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere; 
-duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi 
administrativă a salariaţilor; 
-întocmeşte dările de seama contabile si cele statistice, precum si contul de execuţie 
bugetară;  
-executa statele de plata, indemnizaţiile de concediu de odihnă, concediu 
medical,statele de plată a  burselor etc.; 
 
- organizarea contabilitatii sintetica si analitica a proiectelor POSDRU implementate 
de catre partenerul CCD Olt, respectiv ,, Educatia este calea spre raspunsul la toate 
intrebarile” POS DRU 91/22/S/62423, ,,E-manager şcoala plus!" POS 
DRU/85/1.1/S/62699, ,, Profesionalizarea Carierei Didactice in Educatie Fizica si Sport 
din perspectiva Formarii Continue" POS DRU 19/1.3/G/13096 in perioada 
01.12.2011-31.08.2013. 

- aplicat viza control financiar preventiv ,,E-manager şcoala plus!" POS 
DRU/85/1.1/S/62699 incepand cu data de 05.12.2011 

- intocmit documente financiar contabile in vederea efectuarii platii drepturilor de 

mailto:pirnacatalin@yahoo.com
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natura salariala, a expertilor impplicati in implementarea proiectului ,,E-manager 
şcoala plus!" POS DRU/85/1.1/S/62699  

- expert pe termen lung între data de 23.12.2014-07.10.2015 în proiectul 
POSDRU/153/1.1/S/139704 cu titlul ,, Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor din 
învățământul gimnazial” 
 
- expert pe termen lung între data de 05.12.2014-07.10.2015 în proiectul 
POSDRU/153/1.1/S/138141 cu titlul ,, Edubac- Educația europeană pentru un 
bacalureat de succes” 
 
- contabil  intre data 11.2018 - 10.2021 „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă 
pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327  

  
 

Perioada Ianuarie 2003 – Martie 2009 
Funcţia sau postul ocupat Contabil sef sectie, Economist 
Numele şi adresa angajatorului SC ALPROM SA, SC ALRO SA 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industrie 
 

- operare extrase de cont in lei si in valuta  - operatiuni credite bancare ; 
- contabilizare grupe de conturi : furnizori si conturi asimilate;  
- clienti si conturi asimilate; 
- stocuri de materii prime si materiale;           
- conturi de cheltuieli-grupe 60-63;66;67; conturi de venituri-grupe 70;76; 
- conturi de clasa 9 aferente; 

       -      participare la inchiderea lunara a balantelor si la inchiderea semestriala a 
bilanturilor       ( situatii financiare) 
      
 
 

Educaţie şi formare  
  
Perioada 04.2011 
Calificarea/diploma obţinută Managementul securitatii si sanatatii in munca/ Diploma de studii postuniversitare 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timisoara 

  
Perioada 2006-2007 
Calificarea/diploma obţinută Management financiar/Diploma de studii masterat 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Ecologica Bucuresti 

  
Perioada 2003 – 2004 
Calificarea/diploma obţinută Managementul Administratiei Publice Locale/ Diploma de studii postuniversitare 
Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucuresti 
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învăţământ/furnizorului de formare 
  
Perioada 1998 – 2002 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Contabilitate si Informatica de Gestiune/Economist licentiat 
Universitatea Craiova, Facultatea de de Stiinte Economice – Sectia Contabilitate si 
Informatica de Gestiune 

 
Perioada 
Calificarea/diploma obtinuta 
Numele furnizorului de formare 
Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 
 
 
Perioada 

 
02.2010 
Operator, introducere si validare date 
SC CLIO 54 SRL 
Participant curs 
 
 
 
 
06/2011 →  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire formator 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC CLIO 54 SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator 

  
Perioada 06.2011 
Calificarea/diploma obţinută Curs auditor intern – 2011 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC CLIO 54 SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Participant curs 

  
Perioada 06.2011  
Calificarea/diploma obţinută Curs cadru tehnic PSI 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC ATVA SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Participant curs 

  
Perioada 10.2011→  
Calificarea/diploma obţinută Inspector resurse umane 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC CLIO 54 SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 

Participant curs 
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Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
 
 
 

 05.2014 
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 
Asociatia Proeuro-Cons 
 
Participant curs 
 
 
05.2014 
Administrator de retea 
 
Autoritatea Nationala pentru Calificari 
 
Participant curs 
 
 02.2015 
Expert achizitii publice 
SC CLIO 54 SRL 
 
Participant curs 
 
 
01.2016 
Manager de proiect 
Asociatia Proeuro-Cons 
 
Participant curs 
 
 
12.2016 
Expert contabil 
CECCAR Romania 
 

Limba maternă Română 
  
Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Englezăngleză  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  C1  Utilizator 

experimentat  C1  Utilizator 
experimentat  

Franceză  B1  Utilizator 
independent  B1  Utilizator 

independent  B1  Utilizator 
independent  B1  Utilizator 

independent  B1  Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale - excelent profesionist in domeniu 
- capacitate usoară de adaptare intr-un mediu profesional; 
- rezistenta indelungata in conditii de stres; 
-stabilirea permanent a unor noi obiective profesionale si atingerea acestora prin 
perseverenta si munca sustinuta; 
- disponibilitate si pentru alte activitati profesionale in afara orelor de serviciu; 
-colaborare buna cu colegii; 
- imbunatatirea prin lucru in echipa a activitatii desfasurate; 

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- bun organizator; 
- spirit de echipa; 
- respectarea cu strictete a tututror angajamentelor si contracelor profesionale precum 
si a principiilor pe care acestea le stabilesc; 
obtinerea unor performante deosebite la locul de munca 

  
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- utilizarea calculatorului si a unor noi tehnologii: Word Pad, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Power Point, Internet Explorer, Internet Mail 

  
Competente si aptitudini artistice  
  
Permis de conducere CATEGORIA B – septembrie 2002 
  
Informaţii suplimentare  
 
 
Declar pe propria răspundere cunoscând prevederile codului penal că datele cuprinse în 
prezentul CV sunt corecte şi corespund realităţii. 
 
 
 
 

PIRNĂ CATALIN CRISTIAN 


