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

CĂPRARU, ANAMARIA CRISTINA
Craiova
0251-510785

Mobil:

0741-109100

cris_capraru@yahoo.com
Română
25.06.1975
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Octombrie 2005 - prezent
Consilier gr. I A
Gestionarea şi completarea bazei de date cu IMM din zona S-V Oltenia
Acordare de asistenţă tehnică gratuită (help-desk) cu privire la finanţările oferite de la bugetul de stat
Membru/Membru Coordonator în cadrul UPSEC pentru programele naţionale de finanţare pentru IMM
(atribuții în programare, selecție, evaluare și contractare)
Implementare şi monitorizare prin delegare de atribuţii a programelor cu finanțare de la bugetul
de stat
Responsabil gestiune
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova
Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 93, Craiova, jud. Dolj, CP 200129
Tel./Fax: 0251/510.785; email: oficiucraiova@imm.gov.ro; website: www.otimmc.ro
Administraţie Publică Centrală
Mai 2005-Oct. 2005
Accounting Associate, Sales & Distribution Departament
Gestionarea disponibilităţilor băneşti
Administrarea şi întreţinerea sistemelor IT (Wiz Manager, Wiz Count, SAP)
Evidenţă financiar contabilă
JTI Romania (Craiova)
Producător şi distribuitor de ţigarete
Martie 2000-Mai 2005
Economist Contabil
Negocierea şi întocmirea contractelor cu furnizorii
Analiza economica
Administrarea fluxului de numerar
S.C. Panador S.R.L. (Craiova)
Comerţ

Educaţie şi formare
Perioada
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Certificat de absolvire – Formator
Competențe cheie (Comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine,
competențe de bază în matematică, știință și tehnologie, competențe informatice,
competențe de a învăța, competențe sociale și civice, competențe antreprenoriale,
competențe de exprimare culturală)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret”
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Dec. 2012 – Ian. 2013
Certificat de absolvire – Manager Proiect
Bazele managementului de proiect (Concept cheie, Tripla constrângere, Roluri şi responsabilităţi,
Cerinţe cheie în managementul organizaţional, Ciclul de viaţă al proiectului, Factor de succes şi eşec)
Iniţierea proiectului (Arborele problemelor, Arborele soluţiilor, Gap-needs vs arbori decizionali,
Stabilirea scopului şi obiectivelor, Arborele obiectivelor, Matricea riscurilor)
Faza de implementare/execuţie (Formarea echipei, Coordonarea şi motivarea echipei, Administrarea
şi coordonarea activităţilor, Controlul activităţilor, Controlul costurilor, Managementul timpului)
Faza de încheiere (Evaluarea finală a proiectului, predarea-primirea produselor şi/sau finalizarea
livrării serviciilor, măsurarea gradului de satisfacţie a clientului, elaborarea documentaţiei finale,
Auditul, Arhivarea, Dizolvarea echipei, realocarea resurselor, networking şi PR)
Pro Solutions SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Oct. 2006 - Iunie 2008
Diploma master - Managementul proiectelor europene
Project Cycle Management, Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Comunicare şi
Negociere în Afaceri, Planul de afaceri şi studii de fezabilitate
Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Oct. 1995 – Septembrie 1999
Diplomă de absolvire – specializarea Management Financiar Contabil
Contabilitate financiară, Managementul întreprinderii, Analiză economico-financiară, Monedă şi credit,
Asigurări şi reasigurări, Contabilitate de gestiune
Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea Management Financiar Contabil

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Februarie – Mai 2007
Certificat de participare training “Instrumente structurale ale UE”
Principiile fundamentale ale asistenţei tehnice specifice Fondurilor Structurale; Programarea şi
Managementul Fondurilor Structurale în România; Identificarea ideilor de proiecte şi dezvoltarea lor;
Monitorizarea şi evaluarea proiectelor; Traning specific, pe domeniu de interes, în Managemnetulul şi
implementarea Fondurilor Structurale
Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada

Ianuarie – Martie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă de absolvire a cursului la distanţă “Train the trainer: Educating independent eBusiness
instructors for SME”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

eBusiness pentru IMM-uri, Comerţ electronic pentru IMM-uri, Modele şi clase: SCM, CRM, PCM,
Elemente de legislaţie pentru Comerţ Electronic, Practica eComerţului, Crearea elementelor
electronice, Elemente internet (Net. Admin., Sys. Admin., Web. Admin.), Elemente de programare
pentru eBusiness în HTML, XML, PHP şi pentru aplicaţii My.SQL.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

IPA SA Bucureşti
CCIA Giurgiu

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Decembrie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Elaborarea de proiecte cu finanţare din Fonduri
Structurale”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Politica de Coeziune a UE, Obiectivele perioadei de programare 2007-2013, Instrumente financiare,
Fonduri structurale (Concept, Cadru legislativ, Descriere FEDR, FSE, FC, Planul Naţional de
Dezvoltare – direcţii strategice, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă – Programe Operaţionale),
Identificarea şi formularea proiectelor, Managementul şi fazele ciclului de proiect, Matrice Cadrul
Logic, Implementarea, analiza şi managementul riscurilor, Evaluare, monitorizare, audit, Parteneriatul
public-privat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Institutul Naţional de Administraţie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Octombrie 2006
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Effective project management”
Management de proiect (Concept cheie, Tripla constrângere, Roluri şi responsabilităţi, Cerinţe cheie
în managementul organizaţional, Ciclul de viaţă al proiectului, Factor de succes şi eşec)
Enterprise p.l.c. UK

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

August – Septembrie 2006
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Managementul Proiectelor” – modulele I şi II
Bazele managementului de proiect (Concept cheie, Tripla constrângere, Roluri şi responsabilităţi,
Cerinţe cheie în managementul organizaţional, Ciclul de viaţă al proiectului, Factor de succes şi eşec)
Iniţierea proiectului (Arborele problemelor, Arborele soluţiilor, Gap-needs vs arbori decizionali,
Stabilirea scopului şi obiectivelor, Arborele obiectivelor, Matricea riscurilor)
Faza de implementare/execuţie (Formarea echipei, Coordonarea şi motivarea echipei, Administrarea
şi coordonarea activităţilor, Controlul activităţilor, Controlul costurilor, Managementul timpului)
Faza de încheiere (Evaluarea finală a proiectului, predarea-primirea produselor şi/sau finalizarea
livrării serviciilor, măsurarea gradului de satisfacţie a clientului, elaborarea documentaţiei finale,
Auditul, Arhivarea, Dizolvarea echipei, realocarea resurselor, networking şi PR)
Institutul Naţional de Administraţie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Uniunea Europeană (Context general, Instituţii europene implicate în procesul decizional privind
Fondurile Structurale) Politica de Coeziune a UE, Politica regională, Programarea, Principiile
programării, Procesul programării, Structura programului, Sistemul de implementare a programelor
operaţionale, Condiţii de eligibilitate, Fluxuri financiare, Dezvoltarea sistemului de indicatori, Indicatori
de verificare, Surse de verificare a indicatorilor.
Institutul Naţional de Administraţie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2005
Certificat de competenţă lingvistică
Limba engleză
Universitatea din Craiova

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română

Engleză, Franceză
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Lucrul eficient in echipa, capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de
muncă cu traineri străini
Abilitati organizatorice si de comunicare, sociabilitate, rezistenta la suprasolicitare, capacitate la efort,
stăpanire de sine, responsabilitate, inițiativă, autoorganizare
Cunoaştere a suitei Microsoft Office™( Word™, Access™, Power Point™, Excel™)
Cunoştinţe elementare de tehnologii şi baze de date pentru „website”-uri (PHP, MySQL, HTML)
Muzică, lectură

Informaţii suplimentare Membru al echipei de proiect “Sustenabilitate şi calitate – soluţii pentru credibilitate”, finanţat din linia

de buget Phare 2004/016-722.01.02/01; Responsabilităţi: Realizarea şi susţinerea de seminarii având
ca temă “Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale”
Membru al echipei de proiect Joint Small Projects Fund for CBC Bulgaria – România, Budget line:
2004/016-783.01.03, cu titlul “Successful Integration of Art and Business – Suport of Crafts Business
in the CBC Region of Vidin and Craiova; Responsabilităţi: Realizarea şi susţinerea de seminarii având
ca temă “Tehnici de vânzare on-line”, Întocmirea bazei de date cu meşteşugarii din zona OTIMMC
Craiova
Expert pe termen scurt in cadrul Proiectului 150319 / Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile
de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov – Beneficiar ADR SV Oltenia
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Anexe Certificat de absolvire Formator

Certificat de absolvire a programului de perfecționare “Manager Proiect”
Diplomă master
Diplomă licenţă
Certificat de competenţă lingvistică
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Managementul Proiectelor” – modulele I şi II
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Fondurile Structurale în România”
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Effective project management”
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Elaborarea de proiecte cu finanţare din Fonduri
Structurale”
Adeverinţă de absolvire a cursului la distanţă “Train the trainer: Educating independent eBusiness
instructors for SME”
Certificat de participare training “Instrumente structurale ale UE”
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