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

POPESCU, TAMARA
Craiova
0251/523.465

Mobil:

0721/377.771

tamara.popescu@imm.gov.ro
Română
10.06.1961
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Decembrie 2010 – Noiembrie 2012
Expert în cadrul Proiectului POS-DRU “Dialog Antreprenorial pentru performanţă în afaceri”
Prezentări în cadrul formărilor şi seminariilor despre rolul IMM-urilor în dezvoltarea economică/impor–
tanţa competenţelor manageriale şi antreprenoriale într-o afacere
Participarea la organizarea evenimentelor din regiunea SV: componenta început 4,5,6,7 din cadrul
proiectului
Coordonator cursuri la nivel regional
Sprijin în identificarea IMM-urilor/firmelor participante la formare
Sprijin în diseminarea rezultatelor proiectului
Octombrie 2005 - prezent
Consilier gr. IA
Coordonator compartiment economic , juridic si resurse umane
Viză control financiar preventiv
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) CRAIOVA, str. Ştefan cel
Mare nr. 12
Administraţie Publică Centrală
Decembrie 2000-Octombrie 2005
Director economic
Coordonator compartiment economic , juridic si resurse umane
Clubul Sportiv Şcoala de Fotbal Gică Popescu Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 1
Activităţi ale cluburilor sportive - fotbal
Octombrie 1997- Noiembrie 2000
Director economic
Activităţi financiar contabile
S.C. Universitatea Club Fotbal SA Craiova, str. Calea Unirii nr. 86
Activităţi ale cluburilor sportive - fotbal
Iunie 1991 -Septembrie 1997
Contabil sef
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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

Activităţi financiar contabile
A.S.F.C. Universitatea Craiova, str. Calea Unirii nr. 86
Activităţi ale cluburilor sportive - fotbal
Octombrie 1985 – Mai 1991
Contabil sef
Activităţi financiar contabile
Staţiunea de Cercetări şi Amenajări Silvice Craiova, str. George Enescu nr. 26
Activităţi ale cluburilor sportive - fotbal

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

08.11.2016 – 25.11.2016
Formator
Comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competențe de baza în matematicî, țtiință ți
tehnologie; competențe informatice; competența de a învăța; competențe sociale ți civice; competențe
antreprenoriale; competențe de exprimare culturală.
Liceul Tehnologic UCECOM „SPIRU HARET” Craiova

2008 – 2009
Audit Intern/Diploma master
Conceptele, standardele si planificarea auditului intern
Contabilitatea si raportarile specifice sistemului public
Finante corporative
Metodologia implementarii controlului intern
Management comparat
Auditul intern in institutiile publice
Universitatea “Spiru Haret” Bucureşti – Facultatea Management Financiar Contabil

August - Septembrie 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

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Institutul Naţional de Administraţie

2000-2001
Certificat de promovare a examenului de admitere in vederea atribuirii calitatii de expert contabil
Expert contabil autorizat
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CECCAR Romania

Octombrie 1980 – Septembrie 1984
Diplomă de absolvire – specializarea Finante - Contabilitate
Contabilitate financiară, Analiză economico-financiară, Monedă şi credit, Contabilitate de gestiune
Universitatea din Craiova– Facultatea de Ştiinţe Economice

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

Limba engleză

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Limba franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
elementar
Utilizator
experimentat

Exprimare scrisă
A1

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
experimentat

(*) 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,
stapanire de sine, responsabilitate, initiativă, 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, sport

Anexe Adeverinţă master

Certificat de promovare a examenului de admitere in vederea atribuirii calităţii de expert contabil
Diplomă absolvire facultate
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Elaborarea de proiecte cu finanţare din Fonduri
Structurale”
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