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Informaţii personale  

Nume / Prenume IORGA CIPRIAN-IOAN 

Adresă(e) Dumbrăvița, str. Simfoniei, nr. 25 

Telefon(oane)  Mobil: 0724.339.757  

Fax(uri) 0356.815.546 

E-mail(uri) ciprian.iorga@verticalfinance.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 19.10.1979 
  

Sex Masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 03.2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Administrator companie  
2. Consultant în dezvoltarea afacerii  
3. Manager de proiect  
Principalele atribuții: 
Evidența contabilă, financiară și de gestiune pentru societatea Vertical Finance pe baza 
reglementărilor în vigoare în domeniile financiar, contabil și de gestiune 
Relația cu clienții societății, răspunde de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății, 
evidențele legate de situații legate de evoluția strategiei de dezvoltare a firmei 
Gestionarea resurselor umane, materiale, informaționale și financiare ale Vertical Finance 
Identificare prospecți și potențiali clienți (IMM sau APL) și identificarea surselor optime de finanțare 
Elaborarea de oferte tehnice, financiare și negocierea contractelor 
Stabilirea de parteneriate cu diverși colaboratori, instituții de finantare, fonduri de garantare și de 
risc 
Dezvoltare bază de clienți și întreținerea reației cu clienții  
Dezvoltare și implementare proceduri și practici interne 
Monitorizare în permanență a costurilor companiei, urmărind încadrarea în bugetul planificat și 
alocat, prin creșterea productivității muncii și majorarea profitului 
Întocmirea de documentații tehnico-economice specifice activității de consultanță (Planuri de 
afaceri, Studii de pre-/fezabilitate, Analize cost-beneficiu, diverse analize și previziuni financiare, 
centre bugetare, devize) 
Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă – POS CCE, POS DRU 
Managementul financiar al proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile interne și europene: 
monitorizare, raportare, evaluare bugete/devize, managementul riscului 
Implicarea în realizarea de studii, strategii de dezvoltare locală, strategii de marketing, cercetări și 
analize de piață, studii sociologice 
Consultanță în afaceri, due-dilligence, analize și previziuni financiare pe termen scurt, mediu și lung 
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Asigurarea de consultanță în domeniul financiar-contabil și pentru dezvoltarea afacerii 
Vânzarea și acordarea de consiliere clienților pentru produsele și serviciile oferite de băncile 
partenere 
Identificarea riscurilor și optimizarea rentabilității relațiilor 
Predarea cursului autorizat ,,Manager proiect” 

Numele şi adresa angajatorului S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L., str. Anton Pann, nr. 1, etaj 2, ap. 4, Timişoara, Timiş, 
www.verticalfinance.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanţă pentru dezvoltarea afacerii şi management (cod CAEN 7022) 

 
Perioada 

 
12.2010 – 02.2012  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numele şi agresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Manager de proiect în cadrul proiectului ,,Traseul spre angajare trece prin formare!”, contract 
POSDRU/103/5.1/G/75998 
Implementarea cu succes a proiectului ante-menționat: monitorizare internă, evaluare și raportare 
tehnică și financiară trimestrială a proiectului 
Planificarea evenimentelor şi  organizarea activităţilor proiectului 
Participarea la toate întâlnirile echipei de proiect 
Motivarea echipei de proiect 
Verificarea achizițiilor publice derulate prin proiect 
Menținerea legăturii între cei 4 parteneri ai proiectului din județele Timiș și Caraș-Severin, precum 
și între beneficiar și autoritățile abilitate cu gestionarea fondului 
Răspunsul la toate solicitările de clarificări sau completări, formularea Addendum-urilor, notificări și 
a altor documente privitoare la proiect, la cerere sau nu 
Elaborarea de planuri lunare de implementare, grafice lunare de monitorizare şi evaluare, rapoarte 
sintetice trimestriale/de progres, rapoarte individuale de activitate, fişe lunare de pontaj, documente 
specifice reuniunilor periodice ale echipei de proiect 
Conlucrarea cu firmele sub-contractate 
Supravegherea activităților de promovare și publicitate a proiectului și respectarea Manualului de 
Identitate Vizuală 
Actualizarea permanantă a activităților, bugetelor și graficului Gantt, în vederea ajustării proiectului 
și prevenirii riscurilor, inclusiv aplicării eventualelor corecții 
Managementul riscului 
Responsabilitate principală: planificarea şi coordonarea activităţilor, atingerea obiectivelor şi a 
indicatorilor asumaţi 
Consiliul Local Teregova, str. Principală, nr. 358, comuna Teregova, jud. Caraș-Severin, tel. 
0255.260.005 
Management de proiect - ,,Traseul spre angajare trece prin formare!”, contract 
POSDRU/103/5.1/G/75998 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 

12.2004 - 03.2006 
   Manager administrativ 
   Supervizare operațiuni administrative în concordanță cu procedurile și politicile interne 

Verificare componente buget și raportarea realizărilor către top management 
Întocmire propuneri pentru îmbunătățirea procedurilor de lucru și a politicilor, ulterior supuse 
aprobării echipei de top management 
Administrarea relației de partneriat cu proprietarii spațiilor închiriate și a furnizorilor de active și 
servicii 
Menținerea unei colaborări active cu toate filialele în ceea ce privește operațiunile administrative și 
juridice 

   CHF International Romania 
Microcreditare 
 
05. 2003 - 12.2004  
Auditor intern 
Controlul intern al activității de creditare: la sediul central și cele 18 filiale din țară 
Controlul activității operaționale și a contabilității (atât pe sistemul românesc, cât și US GAAP) 
Suport în dezvoltarea de noi produse de creditare 
Membru în Comitetele de credit regionale 
Întocmirea de rapoarte lunare de audit către Directorul de țară 
Suport în întocmirea și implementarea de noi proceduri aferente activității de creditare 
Consultanță juridică și contabilă pentru ofițerii de credite 
CHF International Romania 
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Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
Educaţie şi formare 

Microcreditare 
 
04.2002 - 03.2003 
Consultant financiar și de afaceri 
Retratarea situațiilor financiar-contabile în concordantță cu OMF 94/2001 și Standardele 
Internaționale de Contabilitate și de Audit   
Întocmirea de situații financiare în concordanță cu OMF 94/2001 și IAS 
Audit în concordanță cu Standardele Internațională de Audit (ISA)  
Servicii contabile și de consultanță legate de auditul financiar, contabilitate, management 
organizațional, restructurari, privatizări, lichidări  
Consultanță financiară privind fuziuni, achiziții, evaluări, Planuri de afaceri, Studii de fezabilitate 
Associated Business Advisors S.R.L.            
Consultanță financiară și audit 

 

  

Perioada 2010 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Auditor stagiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, Achiziții publice, Practici de implementare a 
proiectelor, Drept comunitar, Contabilitatea finanțărilor europene, Proceduri de contol și audit 
intern, Promovare, informare și comunicare etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, 
Specializarea ,,Auditul si managementul financiar al fondurilor europene” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul master 

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate și controlul entităților din piața de capital, Control și audit intern, Drept contabil, 
Raportarea financiară, Evaluarea întreprinderilor, Fiscalitate, Consultanţă în contabilitate si 
expertiză contabilă judiciară, Situaţii financiare consolidate, Control de gestiune aprofundat etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Științe Economice, Specializarea ,,Expertiză 
contabilă și evaluări” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul master 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Numele și tipul instituției de învățământ 

– furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

interațională 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

  1998-2002 
   Economist 

Informatică economică, Previziune economică, Drept, Contabilitate financiară, Marketing, 
Management, Contabilitate de gestiune, Gestiunea financiară a întreprinderii, Contabilitate 
aprofundată, Fiscalitate, Control de gestiune, Audit financiar-contabil, Analiza economico-
financiară, Expertiză contabilă, Piețe de capital etc. 
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, 
Specializarea ,,Contabilitate și informatcă de gestiune” 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  X C2 X C2 X C2 X C2 X C2 

Limba germană 
 

Limba franceză 

 X A2 X A2 X A2 X A1 X A1 

X C2 X C2 X C1 X C1 X C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Alte diplome sau calificări Certificat Cartografierea cooperării academice pentru inovația, competitivitatea și dezvoltarea 
sectorului business, 2014, FEAA, Universitatea de Vest, POSDRU/156/1.2/G/141271 
Diplomă AIESEC Academy – Entrepreneurship School, 2013, AIESEC 
Certificat Consulting – Tools, Skills and Etichs, 2011, AMCOR 
Curs Manager proiect, 2011, CNFPA 
Curs Expert achiziții publice, 2011, CNFPA 
Curs Formator, 2011, CNFPA  
Curs Evaluator proiecte, 2010, CNFPA 
Fonduri nerambursabile comunitare, LIRA Consult S.R.L., 2008 
Cum se finanteaza proiecte din Fondurile Structurale 2007-2013, Institutul Roman de Training, 
2006 
The Influential Leader – Unleashing Power in People, American Chamber of Commerce, 2005 
Analiza riscului în activitatea de creditare, Institutul Bancar Roman (IBR), 2004-2005 
Diplomă Programul de microfinantare – dezvoltarea afacerilor si imbunatatirea programelor suport 
pentru IMM-uri, Shorebank Advisory Services, 2003 

Competenţe şi abilităţi sociale Iniţiator de proiecte pe tematici diverse 
Bun coechipier 
Abilități de leader 
Interacționez bine cu medii diferite, diverse grupuri țintă 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Am gestionat programul de voluntariat al studenților în practică în cadrul Vertical Finance pe o 
perioadă de 14 săptămâni – 10 studenți 
Voluntar în Asociația Educație pentru comunitate Teregova 
Am implementat 6 proiecte cu finanțare nerambursabilă, dintre care un POS DRU în calitate de 
Manager de proiect 
Bun coordonator – gestioneaz 5 angajați și o suită de colaboratori 
Initiator si coordonator al platformelor businesstools.ro și e-antreprenoriat.ro 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Internet user, Microsoft Office 2010, Adobe Photoshop 

Competenţe şi aptitudini artistice Hobby-uri: ciclism, călătorii, sport, dans popular, schi 
  

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe de relaţionare 
Competențe de comunicare 
Competenţe de socializare 
Competenţe de negociere 
Competenţe de organizare 
Competențe manageriale 
Competențe de evaluare 

Permis(e) de conducere 
Informaţii suplimentare 

  B 
- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


