
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Tabacu Aurora Rodica

Adresă(e) Str. Eternitatii, nr. 45, ap. 3 300447, Timişoara, Timiş, România

Telefon(oane) Mobil: 0040.724.784.813

Fax(uri)

E-mail(uri) tabacu_rodica@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) română

Data naşterii 31.10.1962

Sex F

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Responsabil financiar

Experienţa profesională

Perioada Sep. 2011 - actualmente

Funcţia sau postul ocupat Formator curs contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor de formare profesionala a adultilor, diisciplina contabilitate

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Profesionala a Adultilor, respectiv SC R & B Consulting SRL, Timis, Timisoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Expert contabil, educatie

Perioada Ian.2010-Mai 2010

Funcţia sau postul ocupat Formator curs contabil POSDRU 5.1. Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de 
muncă în  activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor de formare profesionala a adultilor, diisciplina contabilitate

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Formare Profesionala a Adultilor, respectiv SC R & B Consulting SRL, Timis, Timisoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Expert contabil, educatie

Perioada Ian.2007-actualmente

Funcţia sau postul ocupat Expert contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale Tinere a contabilitatii, examinare a contabilitatii, expertiza contabila

Numele şi adresa angajatorului Tabacu Aurora Rodica Contabil Autorizat, Timisoara, Timis, str. Eternitatii, nr. 45, ap. 3

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Expert contabil

Perioada Oct.1998-2006

Funcţia sau postul ocupat Contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale Tinerea contabilitatii

Numele şi adresa angajatorului SC Geconi Srl, Timis, Timisoara, p-ta Petru Maior, nr. 2

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economist

Perioada Nov.1997-1998

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar extern

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminarii disciplina informatica la Facultatea de Stiinte economice

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Timisoara, Timis, Timisoara, str, Vasile Parvan, nr. 4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor, Invatamantul superior

Perioada Oct.1996-1997

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar extern



Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminarii informatica la Facultatea de Sociologie Psihologie

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Timisoara, Timis, Timisoara, str, Vasile Parvan, nr. 4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor, Invatamantul superior

Educaţie şi formare

Perioada 2010

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire FORMATOR

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite 

Formarea profesionala a adultilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Centrul de formare profesionala R&B Consulting Timisoara

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator

Perioada 1996-2001

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta economist

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, economie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timişoara,, Facultatea Stiinte Economice

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Economist

Perioada 1981-1985

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite 

Matematica informatica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timişoara,, Facultatea de Stiinte ale Naturii sectia Matematica, specializarea 
Informatica

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Analist-programator

Perioada 1977-1981

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite 

Matematica, fizica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Liceul Ioan Slavici Arad

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profil real

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2
Utilizator

independent
B1

Utilizator
independent

B1
Utilizator

independent
B1

Utilizator
independent

B1
Utilizator

independent

Limba franceză B2
Utilizator

independent
B2

Utilizator
independent

B1
Utilizator

independent
B1

Utilizator
independent

B2
Utilizator

independent

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



Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, o bună capacitate de 
comunicare, bun negociator   – dobândite acestor competenţe s-au manifestat  în contextul activităţilor 
de management şi consultanţă profesională derulate de persoana fizica autorizata Tabacu Aurora Rodica 
Contabil Autorizat

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Competenţe în folosirea eficientă a calculatoarelor în interconexiune cu toate categoriile de 
periferice adaptabile acestora, folosirea programelor performante şi elaborate pentru procese 
industriale, procese economice, procese socio-umane şi procese culturale în care este implicat şi folosit 
calculatorul. Aceste competenţe au fost dobândite prin formare iniţială ca informatician şi prin experienţa 
de analist-programator.

Competenţe şi aptitudini artistice Pot să susţin cunoaşterea bună a muzicii clasice, precum şi a principalelor valori din domeniul
muzical componistic şi interpretativ. De asemenea, ca hobby pot să consider că valorile perene din
domeniul al artei şi culturii îmi sunt cunoscute, respectiv pictura, sculptura , fotografia, baletul, opera,
muzica simfonică, muzica populară, diferite genuri din muzica pop, rock etc, literatură.  

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe matematice dobândite în perioada de formare, constând din termeni şi concepte 
matematice incluzând cele mai relevante teoreme ale algebrei şi geometriei, diferenţierea diferitelor tipuri 
de propoziţii matematice (ceva este o aserţiune sau o presupunere, etc), înţelegerea scopului şi a 
limitelor unui concept dat cunoaşterea a ceea ce este (sau nu) o demonstraţie, dovadă matematică. 
Competenţe economice, dobândite în perioada de formare şi prin aplicarea acestora în calitate de 
contabil la SC Geconi SRL şi constând din cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor 
economice, precum şi a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice 
economiei de piaţă, explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor 
specifice activităţii la nivel micro- şi macroeconomic, analiza critic-constructivă şi elaborarea de judecăţi 
de valoare argumentate la nivel economic, capacitatea de a lucra independent şi / sau în echipă pentru 
rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite, culegerea, analiza şi interpretarea de date şi 
informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse 
alternative în vederea formulării de sinteze şi / sau evaluări argumentate pentru decizii şi demersuri, 
aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de
cercetare, bugete, previziuni şi alte demersuri profesionale, analiza, la cerere sau din proprie iniţiativă, de 
stări şi situaţii complexe, asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a 
demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări. 

Permis(e) de conducere Da, Cat. B


