
 
 

CURRICULUM VITAE 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ACHIMET ,Teodora Magdalena 

E-mail(uri) teodora.achimet@romgaz.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
01.2016 - prezent 
Director Economic 
Conducerea si organizarea activitatii departamentului financiar – contabil; 

  -  Exercitarea controlului financiar preventiv;  
- Asigurarea respectarii legislatiei fiscale ; 
- Raportarea rezultatelor  financiare ; 
- Activitate de analiza economica, bugete de venituri si cheltuieli; 
- Asigurarea controlului operatiunilor patrimoniale efectuate la nivelul societatii, precum si exactitatea 
datelor contabile furnizate; 
- Asigurarea disponibilitatilor necesare si mentinerea in permanenta a capacitatii de plata a societatii; 
- Asigurarea platii la termen a sumelor ce sunt obligatia societatii fata de bugetul de stat, precum si a 
obligatiilor fata de terti; 
- Verificarea situatiilor financiare statutare conform OMF 3055; 
- Analiza financiara pe centre de profit; 
- Coordonarea si verificarea raportarilor lunare pentru management ; 
- Planificarea si urmarirea financiara a cheltuielilor; 
- Analiza structurii costurilor la nivel de sectie  dupa natura lor si pe centre de cost; 
- Monitorizarea lunara a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al companiei si analiza 
veniturilor si  cheltuielilor prognozate versus realizate; 
-  Asigurarea si urmarirea respectarii  procedurilor si instructiunilor metodologice de executie a 
operatiunilor economico-financiare la nivelul sucursalei; 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A – Sucursala Medias 
Extractie gaze naturale 

  

Perioada 03.2013 – 01.2016  

Funcţia sau postul ocupat Director Economic Interimar  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Conducerea si organizarea activitatii departamentului financiar – contabil; 
  -  Exercitarea controlului financiar preventiv;  

- Asigurarea respectarii legislatiei fiscale ; 
- Raportarea rezultatelor  financiare ; 
- Activitate de analiza economica, bugete de venituri si cheltuieli; 
- Asigurarea controlului operatiunilor patrimoniale efectuate la nivelul societatii, precum si exactitatea 
datelor contabile furnizate; 
- Asigurarea disponibilitatilor necesare si mentinerea in permanenta a capacitatii de plata a societatii; 
- Asigurarea platii la termen a sumelor ce sunt obligatia societatii fata de bugetul de stat, precum si a 
obligatiilor fata de terti; 
- Verificarea situatiilor financiare statutare conform OMF 3055; 
- Analiza financiara pe centre de profit; 
- Coordonarea si verificarea raportarilor lunare pentru management ; 
- Planificarea si urmarirea financiara a cheltuielilor; 
- Analiza structurii costurilor la nivel de sectie  dupa natura lor si pe centre de cost; 
- Monitorizarea lunara a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al companiei si analiza 
veniturilor si  cheltuielilor prognozate versus realizate; 
-  Asigurarea si urmarirea respectarii  procedurilor si instructiunilor metodologice de executie a 
operatiunilor economico-financiare la nivelul sucursalei; 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A – Sucursala Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractie gaze naturale 

Perioada 09.2001  - 03.2013  



Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Evidenta imobilizarilor corporaler , necorporale si amortizarea acestora. 
 - Evidenta terenurilor. 
- Evidenta analitica a furnizorilor  privind lucrarile de investitii. 
- Efectuarea platilor catre furnizori. 
- Evidenta conturilor la banci in lei 
- Urmarirea garantiilor de buna executie ale furnizorilor de investitii. 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A – Sucursala Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractie gaze naturale 

Perioada 04.2001  - 09.2001  

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Evidenta analitica a furnizorilor  in contabilitatea financiara si de gestiune.  
- Inregistrarea documentelor de plata catre furnizori. 
- Intocmirea facturilor catre clienti. 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A – Sucursala Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractie gaze naturale 

Perioada 07.1999 – 04.2001  

Funcţia sau postul ocupat Referent economic  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Evidenta contabilitate primara. 
- Efectuarea operatiunilor de stoc in contabilitatea financiara si de gestiune. 

Numele şi adresa angajatorului Exprogaz Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractie gaze naturale 

Perioada 12.1998  - 07.1999  

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Efectuarea operatiunilor de stoc in contabilitatea financiara si de gestiune. 

Numele şi adresa angajatorului Exprogaz Medias 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractie gaze naturale 
  

  
  

Educaţie şi formare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2009-2011 -  „Universitatea Lucian Blaga Sibiu”; Facultatea de St.Ec. – Studii universitare de Masterat 
– Specializarea: „Strategii si politici de managementul si marketingul firmei – Administrarea afacerilor” 
 
2006-2007 – „ Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca”; Facultatea de Stiinta Mediului  – Studii 
universitare de Masterat – Specializarea: „Stiinta mediului”. 
 
2004-2007 – Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania -Filiala Sibiu – 
Stagiatura expert contabil 
 
1998-2000 – „Universitatea Transilvania Brasov”; Facultatea de Stiinte Economice – Profil economic – 
Specializarea „Turism si servicii” 
 
1995-1998 - „Universitatea Transilvania Brasov”; Colegiul Universitar Forestier,Economic si de 
informatica – Profil „ Conducerea unitatilor comerciale si de turism” 
 
1993-1996- „Universitatea Transilvania Brasov”; Colegiul Universitar Tehnic – Specializarea „ 
Automobile” 
 
1989-1993 – „Liceul Teoretic Axente Sever Medias” – profil Matematica Fizica 

 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Expert Contabil Autorizat in Romania – membru CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 
Autorizati din Romania).  

 
Expert achizitii publice  
Negocierea contractelor de Petrol si Gaz 
Certificat absolvire curs “Controlor Financiar “ 
Notiuni de programare bugetara. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
Inspectie economico financiara si controlul financiar de gestiune 
Seminar National de Fiscalitate si Contabilitate 
Managementul economic in perioada de criza 
Reglementari fiscal si contabile in Romania 
Curs one-to-one Business English 
  

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   Bun  Bun  Bun  Bun  Bun 

  
 

Competenţe şi abilităţi sociale  - Excelente abilitati de comunicare, fire dinamica, sociabila 
 - Adaptare la conditiile de munca 
 - Invatare usoara a lucrurilor noi si formarea deprinderilor profesionale 
 - Putere de munca si efort sustinut. 
 - Capacitate de comunicare si munca in echipa 
 - Capacitate de planificare si stabilire a prioritatilor 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership: Autonomie in luarea de decizii, gandire creativa, contributie in echipa;  
Management: aptitudini privind organizarea eficienta a mai multor proiecte simultan avand termene de 
finalizare scurte;  
Rezistenta la conditii si circumstante cu un grad ridicat de stres  
 Aptitudini decizionale 
 Aptitudini conceptuale 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Deosebite aptitudini tehnice ca urmare a absolvirii Colegiului Tehnic 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Foarte bune in excel , word si outlook in urma utilizarii in munca de zi cu zi si ca urmare a Certificatului 
de absolvire a cursului de perfectionare : „Utilizarea calculatorului compatibil IBM-PC sub sistem MS-
DOS si Windows”–avizat de Ministerul Invatamantului. 

Permis(e) de conducere - Categoria B 
  

Competenţe şi aptitudini artistice - lectura, calatoriile si muzica 

  

Informaţii suplimentare Alte aptitudini: Atitudine pozitiva, ordine, spirit practic,atentie,prudenta  

 


