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Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume  MATEI ANDREI

Adresă(e)   BRASOV,Str PIRIULUI nr 15,Bl S 25,Sc A,Ap 9  cod strada 500260 Jud BRASOV
Telefon(oane) 0368422853 Mobil: 0723178038

Fax(uri)
E-mail(uri) Andrei_matei15@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) (Romana)

Data naşterii 15.07.1954

Sex Barbatesc

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

CN ROMARM SA- FLIALA SC METROM SA BRASOV
 DIRECTOR ECONOMIC

Experienţa profesională

Perioada 1978-1986                                                1987-1989                                   1990-1993
Funcţia sau postul ocupat Economist                                               Contabil sef  sectie                       Contabil sef

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari planificare sectie                         Activitatea de planificare Gestionare economica si
                                                                si postcalcul                                  financiar-contabila a societatii

Numele şi adresa angajatorului SC AUTOCAMIOANE  SA  BRASOV          SCMETROM SA BRASOV           RATMIL-Fil METROM SA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sectia Mecano-Energetica                     Sectia Scularie                              Metalurgie neferoasa

Perioada 1993-2002                                                2002-2007                                   2007-Prezent
Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR ECONOMIC                         CONTABIL SEF                           DIRECTOR ECONOMIC

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionare economica si                        Gestionare economica si              Gestionare economica si
financiar-contabila a societatii                 financiar-contabila a societatii       financiar-contabila a societatii

Numele şi adresa angajatorului RATMIL- METROM  BRASOV                     ROMARM-METROM BRASOV    ROMARM-METROM BRASOV
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Metalurgie neferoasa                               Metalurgie neferoasa                    Metalurgie neferoasa

Educaţie şi formare

Perioada 1974-1978
Calificarea / diploma obţinută ECONOMIST

Specialitatea :Finante-Contabilitate
Diploma studii nr...............................

Disciplinele principale studiate / Contabilitate financiara,contabiltate de gestiune,
Contabilitate comert exterior,
Finante societati comerciale
Analiza economica a societatilor comerciale,
Preturi si tarife
Credit bancar
Relatii financiare internationale
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 Competenţe profesionale dobândite Evidenta contabila a societatilor comerciale
Analiza economica si financiara a soc comerciale
Analiza financiaara si de risc privind acordarea creditelor in banci
Evidenta si analiza a contabilitatii interne de gest a firmelor
Evaluarea socitatilor comerciale, a terenurilor si imobilizarilor corporale
Intocmirea si analiza preturilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  BUCURESTI
Fac.Finante-Contabilitate

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

 ISCED 5

Perioada 1993
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
MINISTERUL FINANTELOR – Examen expert contabil
Autorizatie 1001

Perioada 1994
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
Curs Evaluarea societatilor comerciale-DEBS Brasov

Perioada 1997/1998
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
The Open University – CODES Romania
Management financiar

Perioada 2001
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
CAFR – Examen  auditor financiar
Carnet membru 1249

Perioada 2004
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

/ furnizorului de formare
U.N.C.A.P.I. – MFP – Curs de audit intern
CECCAR – Curs de Evaluare economica si financiara a intreprinderii
Carnet membru evaluator nr.7411/2004

2006
Perioada CECCAR Audit intern si control intern

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

MFP – Modificari in domeniul fiscal din perspectiva aderarii la UE Legea 343/2006

2006
Perioada CECAR Audit intern si control intern

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

MFP – Modificari in domeniul fiscal din perspectiva aderarii la UE Legea 343/2006

2011
Decembrie 2011
CECCAR BRASOV-Curs de experti contabil judiciar
Nr  legitimatie 1001
2012
Obtinut  autorizare expert contabil judiciar
aaaaaaaa

Aptitudini şi competenţe
personale

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

   Limba engleza A2
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Limba rusa A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipa,
- Capacitate buna de comunicare ca urmare a experientei  dobindite ca  director economic
- Spirit mobilizator
- Capacitatea de adaptare la medii culturale ca urmare a colaborarii cu pers cu etnii diferite

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Bun conducator ca urmare experientei obtinuta in functii de Contabil sef sectie,Director economic
- Spirit organizatoric
- Experienta buna a mangementului de proiect  sau al echipei
- Buna concentrare in analiza documentelor si informatiilor ce le contin
- Putere de sintetizare a informatiilor si prezentarea concluziilor in rapoate ca urmare a activitatii de
   auditor  financiar, expert contabil si evaluator a soc.comerciale

Competenţe şi aptitudini tehnice - O buna cunoastere a Standardelor profesionale,a legislstiei specifice activitatii economice a firmelor
- Cunosterea procedurilor si politicilor contabile aplicabile firmelor
- Folosirea softurilor informatice financiar contabile Winmentor

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- O buna stapinire a instrumentelor informatice: Excel.Word
- O buna intelegere si stapinire a sist informatice de informare tip Legis,Internet explorar

Competenţe şi aptitudini artistice - Atractie pentru dansuri populare si muzica de buna calitate in general

Alte competenţe şi aptitudini - Un excursionist devotat al muntelui

Permis(e) de conducere - Categoria B-autoturism ,din anul 1991

Anexe - Diploma de studii
- Carnet membru CECCAR nr.1001
- Carnet membru CAFR nr.1249
- Carnet membru EVALUATOR (CECcAR) nr.7411.

                                                                   -        Expert contabil judiciar- legitimatie 4837/2012


