Curriculum Vitae
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Buzatu Alina Constantina
Bucure
București,
România
021 3199704
alina.buzatu@mfinante.ro

Experienţa profesională
2014 - prezent

2012 - 2014

Expert - Corpul de control,, Serviciul de integritate
Ministerul Finanțelor
Finan
Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București
Bucure
Activită de control intern în conformitate cu respectarea
Activități
reglement rilor aplicabile din domeniile de activitate specifice
reglementărilor
Ministerului Finanțelor
F
Publice și a unităților
ților care funcționează
func
în
subordinea și sub autoritatea acestuia
Tipul / sectorul de activitate: Administrație publică
Economist – Compartimentul de consultanță
SC Construct Plus SRL
Activită de consultanță în cadrul programelor de finanțari
Activități
finan
nerambursabile europene (accesare, evaluare, implementare,
implementare
finalizare
finalizare)
Tipul / sectorul de activitate: Construcții civile șii industriale/Proiectare

2010- 2012

Economist – Compartimentul financiar contabil / resurse umane
Grup
rup Școlar Miron Nicolescu
Activită
Activități
privind
evidența
șii
salarizarea
personalului,
implementarea, meținerea
me
și îmbunătățirea
țirea sistemului de
management al calității
calit
în cadrul instituției
Tipul / sectorul de activitate: Învățământ liceal

2010

Economist – Compartimentul Marketing și Achiziții
Achiziț Publice
SC Sara Com 2005 SRL
Activită specifice compartimentului de marketing și derulării
Activități
procedurilor de achiziție
achizi publică
Tipul / sectorul de activitate: Construcții civile șii industriale/Proiectare

2009

Economist – Compartimentul Marketing și Achiziții
Achiziț Publice
SC Rextal SRL
Activită specifice compartimentului de marketing și derulării
Activități
procedurilor de achiziție
achizi publică
Tipul / sectorul de activitate: Construcții civile șii industriale/Proiectare

2008

Asistent Director General
SC AEP Giurgiu Port SA
Asisten managerială, gestionare documente de interes general
Asistenţă
ale societăţii.
societ
Tipul / sectorul de activitate: Exploatare portuară și transport fluvial

2007 - 2008

Secretar notariat
Întocmire acte notariale
BNP Durbac Elena
Activită notariale în scopul prestării
Activității
rii serviciului public notarial
Tipul / sectorul de activitate: Serviciul public notarial
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2002 - 2007

Formator profesional / Examinator ECDL
SC Info Grup SRL
Realizarea programului de formare profesională;
Formator profesional pentru cursurile autorizate de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulților şi European
Computer Driving License;
Tipul / sectorul de activitate: Tehnologia Informației / Formare profesională

Educaţie și Formare
2016 - prezent

Studii postuniversitare (master)
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
Intelligence Competitiv și Administrație Publică
(program în derulare)

2003 - 2007

Studii universitare
Universitatea Spiru Haret, București
Facultatea de Management și Financiar Contabil și Informatica de
gestiune

2001 - 2003

Studii postliceale
Grupul Școlar de Arte și Meserii „Spiru Haret”, UCECOM,
București - Asistent de gestiune

2002 - 2012

Alte tipuri de studii (perfecționare)

2012

SC SSM CONSULTINGSERV SRL
Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

2011

Association of Language Testers in Europe
Business Language Testing Service Cambridge BULATS
Limba engleză

2011

CRFPA Teleorman
Formator
Ministerul Culturii Cultelor și Patrimoniului Cultural – Centrul de
pregătire profesională în cultură, București
Administrator de rețea de calculatoare
SC Total School SRL, București
Designer pagini WEB
SC SOCOLOVSCHI CONSULTING SRL, Curtea de Argeș
Dezvoltarea resurselor umane

2009

2008
2006
2003

ECDL România SA
Examinator autorizat ECDL complet

2002

SC Info Grup SRL, Giurgiu
Contabilitate informatizată
Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM-PC în activitatea
de birotică

Înțelegere

Limbi străine
Limba engleză

B1

Vorbire

Utilizator
elementar

2

B1

Utilizator
elementar

Scriere
B1

Utilizator
elementar

Aptitudini şi competențe
profesionale

Capacitate de utilizare a metodologiei de control; Disponibilitate
pentru interpretări economice / juridice / tehnice;
Implementarea sistemului de control intern / managerial;
Consultanță în implementarea, monitorizarea și finalizarea
proiectelor finanțate de Uniunea Europeană;
Consultantă în domeniul achizițiilor publice;
Evaluare furnizori de formare profesională; Monitorizare programe
de formare profesională;
Formator profesional și examinator ECDL.

Aptitudini și competențe
sociale

Abilități de comunicare, capacitate de a lucra individual și în
echipă, rezistență la stres, ținută morală, profesionalism,
responsabilitate.

Competențe și aptitudini
organizatorice

Capacitate organizatorică foarte bună, formată și dezvoltată în
cadrul activităților de formare și perfecționare profesională, aplicată
în activitatea profesională, la care a contribuit și caracterul
autodidact.

Competențe și aptitudini
tehnice

Nivel avansat de utilizare a sistemelor informatice (sisteme de
operare, pachete de aplicații office, structuri de date, tehnologii
web, multimedia, alte aplicații).

Alte competențe și
aptitudini

Capacitate de a lucra sub presiune, rezistență la stres;
Fire activă, orientată către sarcini și soluții;
Foarte bună comunicare, capacitate de adaptare şi motivare întrun colectiv, lucru în echipă;
Responsabilitate, integritate, conduită, loialitate, disciplină,
stabilitate, cooperativitate, creativitate.

Permis de conducere

Categoria B

3

