Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

BURCHIU EUGENIA
Comuna Cornu,B-dul Carol I,nr.461,jud Prahova
Mobil: 0722956931
Jeni.financiar@gmail.com
Romana
12.11.1967
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
Personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Competenţe şi abilităţi sociale

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Iulie 2010 si pana in prezent- Spital Mun.Campina,director financiar contabil ;
Iunie 2006 – iulie 2010 – Spital Mun.Campina,sef birou financiar ;
Sept.1998- iunie 2006 – Spit.Mun.Campina,contabil ;
Ian.1994 – sept.1998 – S.C.Coruna Impex SRL,contabil ;
Ian.1991 – ian.1994 – S.C.Agroalimentara S.A.Campina,contabil ;
Febr.1987 – ian.1991 – I.C.S.L.F.Ploiesti,lucrator comercial-contabil;
Aprilie 2017 – Obtinere certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului
European de Conturi.
Octombrie 2015 – absolventa curs’’Managementul Serviciilor de Sanatate- SNSPMPDS Bucuresti
August 2014 - absolventa a cursului de perfectionare si obtinerea competentei profesionale de
expert fiscal .
August 2012 – absolventa a cursului de perfectionare si obtinerea competentei profesionale de
auditor intern in sectorul public.
August 2008 – obtinerea competentei de expert financiar prin participarea la programul de
perfectionare ;
Iulie 2007 – absolventa a Facultatii de Stiinte Economice,titlu de economist licentiat in domeniul
contabilitate,specializarea contabilitate si informatica de gestiune,cu durata de 5 ani.
Febr.1991 – absolventa a Scolii de contabilitate Bucuresti de pe langa Ministerul Agriculturii ;
Iunie 1986 – absolventa Liceu de zi,diploma de bacalaureat.
Aptitudini organizatorice,comunicare,munca in echipa,incadrarea in
standardele de realizare a lucrarilor,promptitudine,initiativa.
Utilizare computer pentru programe de raportari si alte programe.
Limba engleza,scris si citit,nivel mediu
Receptiva la noutati,sociabila,abilitati de comunicare si intelegere,dorinta permanenta de imbogatire
a cunostintelor,obiectivitate deprinsa in urma experientei.
Office XP,utilizare internet;nivel maxim de operare,capacitate de adaptare la programe utilizate.
Posesoare permis de conducere,categoria B,din anul 1987

