Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

GLĂJARIU SIMONA IONELA
Sibiu

yahoo
Sexul Feminin| Data naşterii 08.06.1974| Naţionalitatea Româna
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

♦07.04.2016 –prezent

♦10.05.2010-06.04.2016

Șef birou financiar-contabilitate,buget
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
♦Activitate financiar-contabilă
♦Exercit controlul financiar-preventiv
♦Întocmesc bugetul de venituri și cheltuieli și rectificările bugetare
♦Întocmesc situațiile angajamentelor și proiectele de angajament pentru
investiții depuse la trezorerie
Întocmesc cererile de deschidere de credite bugetare și cererile de
alimentare a contului către Consiliul Județean cu sumele necesare pentru
plata investițiilor
Întocmesc situațiile privind monitorizarea cheltuielilor
Întocmesc situația stocurilor de medicamente, materiale sanitare, reactivi,
dezinfectanți și materiale de laborator pentru Programul Național de
Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei
Stabilesc costurile medii pe zi de spitalizare, pe pacient și pe pat pentru
fiecare secție
♦Particip la activitatea de inventariere a patrimoniului instituției
Particip la casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe și
întocmesc dosarele de casare pentru aprobare
♦Întocmesc la timp și în conformitate cu dispozițiile legale bilanțurile
trimestriale și anuale
Birou financiar-contabilitate,buget
Economist
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
♦Activitate financiar-contabilă
♦Exercit controlul financiar preventiv
♦Stabilesc costurile medii pe zi de spitalizare, pe pacient și pe pat pentru
fiecare secție
♦Operațiuni bancare, efectuarea de inacasări și plăti în casieria unitătii
Întocmesc situațiile și facturile pentru serviciile medicale spitalicești( acuți
și cronici )
Calculez tarifele la analize medicale și de radiologie
♦Particip la activitatea de inventariere a patrimoniului institutiei
Particip la casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe si intocmesc
dosarele de casare pentru aprobare
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Birou financiar-contabilitate,buget
♦28.01.2008-09.05.2010

Casier
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Operatiuni bancare, efectuarea de inacasari si plati in casieria unitatii
Intocmesc situatiile si facturile pentru serviciile medicale spitalicesti( acuti
si cronici )
Calculez tarifele la analize medicale si de radiologie
Stabilesc costurile medii pe zi de spitalizare, pe pacient si pe pat pentru
fiecare sectie
 Particip la activitatea de inventariere a patrimoniului institutiei
Particip la casarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe si intocmesc
dosarele de casare pentru aprobare
Birou financiar-contabilitate,buget

♦26.11.2002-01.12.2003

Vânzător
SC. SAL-SIB SRL
Gestionarea mărfurilor, operatiuni de contabilitate primară
Comerț

♦04.02.2002-30.09.2002

Lucrător gestionar
SC. ATLAS CONS SRL
Gestionarea mărfurilor și a obiectelor de inventar, operațiuni de
contabilitate primară
Lucrător gestionar

♦01.09.1999-01.01.2001

Vânzător
SC. BARAC ORIENT SRL
Gestionarea produselor alimentare, operațiuni de contabilitate primară
Comerț

♦13.11.1997-31.08.1999

Vânzător
SC. PREMIUM SRL
Gestionarea produselor alimentare și nealimentare, operațiuni de
contabilitate primară
Comerț
Lucrător comercial
SC.BALCESCU SRL
Gestionarea produselor alimentare și nealimentare
Comerț

♦05.04.1996-13.11.1997
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1989-1991

Liceul Industrial Nr.2 Sibiu

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

1991-1993

Grup scolar de Industrie Ușoară Sibiu (Lic.Textil)

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

1993-1995

Școala Postliceală de Specialitate - Grup școlar de Industrie
Ușoară

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleza

Competenţe
organizaţionale/manageriale

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Mediu

Mediu

-

-

MEDIU

♦Aplicarea sistemului informatic în cadrul compartimentului financiarcontabilitate, buget
♦Spirit de imbunătățire a activității desfășurate în compartimentul financiarcontabilitate
♦Desfășurarea lucrului în echipă, sociabilitate, disponibilitate la program
prelungit

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Mediu

Mediu

Creare de
conţinut
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Securitate

Rezolvarea de
probleme
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Scrieţi numele şi prenumele
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