Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MOTOFEI CĂTĂLINA

MOTOFEI CĂTĂLINA
Bucuresti, sector 3

Data naşterii : 15.03.1971 | Naţionalitatea: Romana
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Asistent Universitar
Facultatea Contabilitate si Informatica de gestiune

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2016 -Prezent

Cadru didactic asociat
Academia de Studii Economice București
▪ Facultatea Contabilitate si Informatică de gestiune, disciplina Analiză si Evaluare Economică
Tipul sau sectorul de activitate: Învătământ

2017 -Prezent

Consilier in Departamentul Financiar Contabilitate Tehnic Administrativ
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
▪ Achiziții publice de dotări pentru nevoi proprii și in rețeaua unitaților școlare
▪ Activitate de monitorizare investiții
Tipul sau sectorul de activitate: Învătământ

2016 - 2017

Administrator Financiar
Scoala Gimnaziala nr 88, Bucuresti, sector 3, Str Odobesti nr 3
▪ Inregistrarea corecta si la timp in contabilitate a documentelor justificative
▪ Ordonantarea de plati, in conformitate cu legile si reglementarile in vigoarea
▪ Intocmirea situatiilor financiare
▪ Urmarirea indeplinirii indicatorilor bugetari
▪ Intocmire, verificare si depunere declaratii
Tipul sau sectorul de activitate: Învătământ

2012 -2015

Manager Economic
Altex, Bucuresti, sector 1, Bd Poligrafiei nr 1C
▪ Intocmirea de politici si proceduri de control intern
▪ Verificarea inregistrarilor efectuate in contabilitate
▪ Intocmire si depunere de declaratii
▪ Coordonare proces de design si implementare ERP
▪ Monitorizare proces de gestiune stocuri
▪ Organizare si coordonare activitati de inventariere
▪ Monitorizare flux de incasari si plati
▪ Activitati de recrutare si design fise de post
Tipul sau sectorul de activitate: Distribuție si Comerț
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Manager Financiar
2000 -2011

Philip Morris, Otopeni, Ilfov, Str Horia, Closca si Crisan nr 83- 105
▪ Monitorizare activitati operationale de trezorerie
▪ Organizare si coordonare proces de selectie furnizori de servicii bancare
▪ Intocmire si urmarire buget; Analiza lunara de variatii venituri si cheltuieli, elemente de bilant
▪ Analiza lunara de variatii venituri si cheltuieli, elemente de bilant
▪ Coordonare activitate de selectie furnizori de servicii de asigurare: stocuri, personal, servicii logistice
▪ Coordonare activitate de obtinere/monitorizare garantii in sistem de distribuite
▪ Coordonare activitati de credit controlling
▪ Elaborare sistem de raportare

2000 -2011

▪ Verificare inregistrari contabile in sistem contabil RAS si USGAAP
▪ Intocmire situatii financiare
▪ Supervizare avtivitati si legaturi cu auditorii externi
▪ Coordonare activitati de implementare SAP in contabilitate
▪ Coordonare design si implementare actualizari contabile si fiscale in ERP
▪ Activitati de recrutare, evaluare, training personal
▪ Elaborare, implementare si evaluare obiective departament
▪ Coordonare activitati de control intern
▪ Activitati de audit financiar
▪ Management de proiect interdepartamental – sistem de raportare, distributie, standardizare
▪ Supervizare si coordonare echipe in departamnetul financiar
Tipul sau sectorul de activitate: Producție si Distribuție

1995 -2000

Auditor Senior
Deloitte &Touche, Bucuresti, sector 2, Bd Unirii nr 17
▪ Activitati de auditor financiar ipentru clienti din sfera bancara, productie, telekom, retail, servicii, in
tara si in afara ei
▪ Participare in echipe de privatizare, due diligence
▪ Supervizare echipe de audit
Tipul sau sectorul de activitate Audit, consultanța

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2016

Expert Achizitii Publice
Certificat emis de Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si persoanelor cu handicap si Ministerul
Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
▪

2008 - 2012

Doctorat in domeniul Contabilitate
Academia de Studii Economice Bucuresti, ASE
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▪ Contabilitate
▪ Analiza economica

Expert contabil

2005

CECCAR

Diploma de Licenta

1990 - 1995

Academia de studii Economice Bucuresti, ASE
▪ Contabilitate si Informatica de Gestiune

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Romana

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Ascultare

Engleza

C2

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

C2

C2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Franceza

B2

B2

B1

A2

A2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de auditor si de manager al unui
departament financiar
▪ bun ascultător cu abilități de a extrage esențialul din comunicări orale cu terți

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership, experiența dobândită in timpul conducerii de echipe in departamentul financiar
▪ capacitate analitică,
▪ capacitate de lucru sub presiunea timpului, dobândita in exercitare atribuțiilor de raportare
▪ o bună cunoaştere a proceselor financiare
▪ flexibilitate in abordarea relațiilor inter-umane la locul de munca, dobândita prin expunerea la diverse
domenii de activitate si tipuri de echipe

Competenţe dobândite la locul de
muncă
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE

MOTOFEI CĂTĂLINA

Conferinţe
 mai 2017 Simpozion Internațional “10 years membership in the European Union –
Analyses, methods, models regarding the results of Romania”
Proiecte
 Grant Idei ID1013 NOI ABORDARI IN MANAGEMENT FINANCIAR AL INSTITUTIILOR
DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR- membru in echipa de cercetare
Academia de studii Economice Bucuresti, ASE
▪ Contabilitate si Informatica de Gestiune
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