GEORGETA GRĂDINARU
(F, 37, România, Bacău, căsătorită, 1 copil)
getagradinaru79@gmail.com

OBIECTIV
Domeniu de activitate
Finanţe/Contabilitate, Bănci, Audit/Consultanţă
Experienţa relevantă în domeniu
10 - 15 ani

EXPERIENŢA

ECONOMIST - AUDITOR PUBLIC INTERN
Firma, localitate: Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău
(Nr. angajati: 0-50)
Domeniu de
Audit/consultanţă
activitate:
Descrierea
Cultură
companiei:
Perioada:
2009-01 <> prezent
Planificarea şi efectuarea misiunilor de audit public intern în
conformitate cu planul anual de audit public intern, pentru evaluarea
sistemelor de management şi control ale entităţii dacă sunt
transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
Elaborarea normelor proprii de audit public intern şi Carta auditului
public intern în instituţie;
Verificarea documentelor de lucru, analiza operaţiilor şi activităţilor
din departamente ( financiar -contabil, resurse umane, control intern,
gestiunea patrimoniului);
Elaborarea raportului anual de audit public intern.

ECONOMIST
Firma, localitate: Forumul Democrat al Germanilor Bacău
Domeniu de activitate: Organizaţie non profit
Descrierea companiei: Organizaţie ce reprezintă minoritatea
germană din judeţ
Perioada: 2009-02 <> 2013-12
- înregistrarea cronologică în contabilitate a documentelor
justificative (facturi, chitanţe, avize, operaţiuni bancare, bonuri de
consum etc.)
- elaborarea, verificarea şi analiza registrului de casă.
-întocmirea declaraţiilor fiscale aferente salariilor şi a bilanţului
anual
ECONOMIST şi LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
Firma, localitate: S.C. GOLD & PLATIN AUTOMOTIVE SRL
(Nr. angajaţi: 50-100)
Domeniu de
Vânzări
activitate:
Descrierea
Companie cu profil de activitate: vânzări şi
companiei:
service auto
Perioada:
2006-07 <> 2008-12
Întocmirea rapoartelor de activitate zilnice şi lunare, întocmirea
documentaţiei necesare pentru vânzarea autoturismelor, menţinerea
unei bune relaţii cu clienţii şi firmele de leasing prin care se
contractează autoturismele, întocmirea facturilor de avans şi finale,
urmăriea şi înregistrarea plătilor, rapoarte specifice, menţinerea unei
bune relaţii cu partenerii externi; urmărirea şi realizarea targetelor de
vânzări; înregistrarea maşinilor şi clienţilor în baza de date de la
General Motors.

ECONOMIST
Firma, localitate:
Domeniu de
activitate:
Descrierea
companiei:
Perioada:

S.C. RECON S.A Bacău (Nr. angajaţi: 1-50)
Prelucrări Mecanice
Prelucrări mecanice prin aşchiere
2006-02 <> 2006-06

- înregistrarea cronologică în contabilitate a documentelor
justificative (facturi, chitanţe, avize, niruri, operaţiuni bancare,
bonuri de consum etc.)
- evidenţa gestiunii pe baza fişelor de magazie
- elaborarea, verificarea şi analiza registrului de casă, jurnalelor de
cumpărări şi vânzări pe tipuri de operaţiuni în funcţie de regimul de
T.V.A. aplicat , balanţei lunare de verificare
-inventarierea contabilă şi faptică la sfârşitul fiecărui an
- gestionarea relaţiilor cu clienţii, furnizorii, în sensul menţinerii,
dezvoltării acestora, dar si din punct de vedere. juridic cu privire la
întocmirea contractelor comerciale şi a reînnoirii lor.
- evidenţa strictă a scadenţelor şi respectarea riguroasă a acestora,
precum şi ameliorarea eventualelor conflicte ce pot apărea în
relaţiile cu terţii
- elaborare instrumente de plată ( O.P-uri, C.E.C-uri, bilete la ordin,
borderouri de încasare etc.) şi efectuarea plăţilor on-line.

ECONOMIST
Firma, localitate:
Domeniu de
activitate:
Descrierea
companiei:
Perioada:

SINDICATUL CHIMFERT, Bacău
Asociaţie fără scop patrimonial
Sindicat Liber Independent al salariaţilor S.C
AMURCO S.R.L Bacău
01-2007<> 2005-06

Întocmirea registrelor de casă şi bancă, întocmirea salariilor,
evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, întocmirea
declaraţiilor fiscale lunare şi bilanţului anual

STUDII

 Expert Contabil, membru C.E.C.C.A.R Filiala Bacău (2013 prezent)
 Universitatea "Al.I. Cuza" Iaşi : Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, Bănci şi Burse de Valori
(1999 - 2004)
 Universitatea "Tehnică Gh. Asachi " Iaşi (1998 - 2001) –
Colegiul Chimie Industrială – T.M.C , Tehnologia materialelor
de construcţii
 Colegiul Naţional B.P Hasdeu Buzău (1994 - 1998), secţia
real matematică – fizică

APTITUDINI

Capacităţi organizatorice, spirit de iniţiativă, persoană dinamică şi
echilibrată , cunoaşterea limbii franceze şi engleze – nivel mediu ,
cunoştinţe PC: WORD, EXCEL, MS OFFICE,WIN MENTOR,
CIEL,SAGA.
Aptitudini manageriale:
Subordonaţi:
Nu am condus
Buget administrat: Nu am gestionat buget
Limbi străine:
Franceza – Vorbit Începător, Citit: Avansat, Scris: Avansat
Engleza - Vorbit: Mediu , Citit: Mediu, Scris: Mediu

ALTELE Hobby-uri : excursii, muzică , dansuri, cinema, lectură
Aspiratii pragmatice : profesional şi material
Aspiratii idealiste : altruism, oameni de caliate în jur, să realizez ceva
in viaţă încât să pot spune că am lăsat ceva în urma mea
Calităţi : ambiţioasă, comunicativă, loială
Defecte : critică, orgolioasă

