
  
 

 

  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

InformaŃii personale  

Nume / Prenume MURG DANA ADRIANA 
Adresă STR.  BUJORILOR BL. 36, SC. D 

Telefon 0727 / 860207    

E-mail danari106@yahoo.com 

NaŃionalitate Română 

Data naşterii 01 iunie 1980 
  

 

ExperienŃa profesională 

 
 

  
 

Perioada 2009 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Director 



  
 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale -răspunde de calitatea tuturor serviciilor acordate de firmă; 
-rezolvă în timp oportun eventualele reclamaŃii ale clienŃilor, Ńine cont de sugestiile făcute în scris sau 
verbal de clienŃi, parteneri, colaboratori; 
-răspunde de activitatea managerială în limitele competenŃelor stabilite de legislaŃia română specifică 
în vigoare; 
- organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii 
financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  
-asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;  
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, 
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, 
veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea 
de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;  
-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei 
metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, 
necompensarii);  
-organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se 
supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;  
-raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente 
justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si 
sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare;  
-raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. 
Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, 
semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;  
-raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe 
an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al 
societatii o cere;  
-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la 
operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;  
-raspunde de evidenta formularelor cu regim special;  
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;  
-asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  
-supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;  
-asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare;  
-raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin 
reglementari interne sau prin alte acte normative;  
-raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de 
regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie 
economica si financiar-contabila;  
 

Numele şi adresa angajatorului SC DANARICONT SRL 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal 

Perioada 2009 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Economista 



  
 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale - organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a 

activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  
-asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al 
societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne 
ale societatatii;  
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, 
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea 
cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente 
patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;  
-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, 
permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii 
bilantului de deschidere, necompensarii);  
-organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si 
documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita 
acest control;  
-raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente 
justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea 
cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare;  
-raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul 
societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care 
il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;  
-raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin 
odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori 
directorul general al societatii o cere;  
-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la 
operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor 
inventarierii;  
-raspunde de evidenta formularelor cu regim special;  
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;  
-asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si 
terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  
-supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 
informational;  
-asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in 
vigoare;  
-raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite 
prin reglementari interne sau prin alte acte normative;  
-raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de 
regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe 
linie economica si financiar-contabila;  

 

Numele şi adresa angajatorului SC OVEG MPS SRL 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Sector financiar-contabil 

Perioada 2007 – 2009 

FuncŃia sau postul ocupat Ofiter bancar administrare credite persone juridice 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Procesarea operatiunilor si tranzactiilor bancare pentru clientii persoane juridice: 
- completarea contractelor de credit si a  accesoriilor de garantie pentru creditele aprobate; 
- inregistrarea din punct de vedere juridic documentele care atesta garantarea creditului cu viza 

consilierului juridic 
- administrarea dosarelor de credit si documentatia aferenta 
- inregistrarea in aplicatia informatica a facilitatilor de credit si a accesoriilor de garantie 
- urmarirea utilizarii creditelor 
- efectuarea procedurii de tragere a creditelor 
- colaborarea stransa cu ceilalti ofiteri bancari la nivel de sucursala in vederea asigurarii unei 

deserviri eficiente a clientilor bancii. 

Numele şi adresa angajatorului Banca Romaneasca Membra a  – Sucursala Timişoara 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Sector bancar 

Perioada 2006 – 2007  

FuncŃia sau postul ocupat Administrator cont cu atributiuni manager operaŃiuni) 



  
 

 - operaŃiuni de front office şi back office efectuate in programul ABSOLUT (PROBASS) 
-  deschideri de cont curent pentru persoane fizice şi juridice 
-  constituiri de depozite şi certificate de depozit 
-  decontarea ordinelor de plata, a biletelor la ordin şi a cecurilor de încasat si de plătit 
-  operaŃiuni cu carduri 
-  operarea transferurilor prin serviciul Western Union 
-  operatiuni de încasări şi plăŃi valutare, licitaŃii 
-  operaŃiuni de casierie (încasări, plăŃi, schimb valutar) 
-  poprirea conturilor  la ordinul executorului judecătoresc şi evidenŃa acestora, evidenŃa 

contabilă a activităŃii bancare) 
-  raportări lunare a situatiei conturilor de venituri de primit – (comisioane neincasate ale 

clienŃilor) şi a debitorilor, urmarirea,  recuperarea acestora, prezentarea motivului nerecuperarii 
comisioanelor de incasat şi a debitorilor . 

 

Numele şi adresa angajatorului Banca Comerciala Carpatica – Sucursala Timişoara 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Sector bancar 

Perioada 2003-2006  

FuncŃia sau postul ocupat Economist in cadrul departamentului Financiar-Contabil 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale - menŃinerea relaŃiilor cu furnizorii (efectuări plăŃi şi evidenŃă contabilă) 

-  verificarea întocmirii notelor contabile privind gestiunea pieselor de schimb (intrări, ieşiri, 
transferuri, stoc final) 

-  evidenŃa contabilă a desfacerii pieselor de schimb cu amănuntul la punctul de lucru Lugoj,  
- menŃinerea relaŃiilor de colaborare cu banca (operaŃiuni de plăŃi, încasări şi depuneri cecuri şi 

bilete la ordin) 
-  inregistrarea contabilă a mijloacelor fixe achiziŃionate pe sistem de leasing, intocmirea 

declaraŃiilor lunare şi depunerea acestora la instituŃiile abilitate 
-  înregistrări contabile ce vizează închiderea de lună în vederea obŃinerii balanŃei de verificare. 

 
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Auto Europa S.R.L. Timişoara  - Concesionar Dacia, Renault, Nissan 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Sector Financiar – Contabil 
- operare in contabilitate cu ajutorul programullui informatic furnizat de D-Soft 

EducaŃie şi formare  

Perioada 1999 – 2003 

Calificarea / diploma obŃinută Economist licenŃiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Contabilitate şi informatică de gestiune   
 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Timişoara. 
 

 
Perioada 

 
1994 – 1998 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Comert 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ  Liceul Economic Timisoara 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba  maternă Română 

Limbi străine cunoscute ÎnŃelegere Vorbire Scriere  

Limba franceză Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu  

Limba engleză Nivel mediu Nivel mediu Nivel mediu  



  
 

Limba sarba Nivel mediu Nivel mediu Nivel începător   
CompetenŃe şi aptitudini organizatorice      

Alte competenŃe şi aptitudini  D-Soft, ProbBass banking Application, Operare PC.  

CalităŃi personale:     Bun organizator, perseverent, deschis muncii in echipă. 

Hobby – uri     Lectură, sport,  dans, călătorii, modă, muzică. 
 

 


