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Informaţii personale  

Nume / Prenume ROMAN OANA MARIA DANIELA  

Adresă(e) STRADA LAURENŢIU NICOARĂ, NR 19, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ 

Telefon(oane)  Mobil: 0767661455  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) azamfirei.oana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28/12/1990 
  

Sex Feminin  
  

Domeniul ocupaţional /     Consultanță și analiză financiară 
  

Experienţa profesională  
 

 
09.04.2014 - prezent 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Consultant financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale a). Consultanţă în vederea obţinerii de fonduri nerambusabile: 
- verificarea eligibilităţii solicitantului, a ideii de proiect, a activităţilor incluse şi încadrarea 
proiectulu investiţional într-un program, axă, DMI, respectiv măsură de finanţare; 
- formularea strategică a ciclului proiectului: analiza factorilor interesați, arborele problemelor, 
arborele obiectivelor, alegerea strategiei, cadrul matrice-logică, graficul Gantt; 
- elaborarea documentaţiilor necesare a fi depuse la dosar (studii de fezabilitate – în cazul 
achiziţionării de echipamente şi dotări, planuri de afaceri, analize SWOT, studii de 
oportunitate, analize de piaţă şi strategii de marketing, analize socio-economice la nivel local 
sau organizaţional, diverse studii sociologice cu interpretare statistică); 
- scrierea Cererii de finanţare şi completarea anexelor aferente; 
- oferirea de suport tehnic şi consultanţă solicitantului pe tot parcursul evaluării proiectului, 
răspunsul la solicitările de clarificări, medierea comunicării dintre solicitant/beneficiar şi 
autorităţile abilitate; 
- identificarea altor variante de finanțare-suport (surse ”exotice”). 
b). Consultant financiar: 
- ]ntocmirea 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 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, analize pe istoric, analize și previziuni financiare pe termen scurt, 
mediu și lung. 
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 c). Consultanță în dezvoltarea afacerii: 
- diagnosticarea afacerii folosind diverse metode și analize de proces la nivele de activitate și 
departamente; 
- formularea strategiei și a planului de acțiune; 
- elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize SWOT, studii de oportunitate, 
analize de piaţă şi strategii de marketing, analize socio-economice la nivel local sau 
organizaţional, diverse studii sociologice cu interpretare statistică< 
- consultanță în afaceri, due-dilligence, analize și previziuni financiare pe termen scurt, mediu 
și lung. 

 
Numele şi adresa angajatorului 

S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L., str. Anton Pann, nr. 1, ap. 4 A, Timişoara, Timiş, 
www.verticalfinance.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă pentru dezvoltarea afacerii şi management (cod CAEN 7022) 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

 

06.2011 - -7.2011 

Stagiar 

Responsabilităţi: 

- Realizarea de opis-uri la dosare, 

- Documentare legislativă, 

- Observarea modului de desfăşurare a activităţilor din departamentul Registru contribuabil, 

departamentul Fișa pe plătitor, departamentul Executare silită și departamentul Cazier,  

   - Sortare și arhivare documente. 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Timişoara, jud. Timiș 

Finanțe  

 

  04.2011 - 05.2011 

Stagiar 

   Participare la Şcoala de Antreprenoriat din cadrul proiectului AIESEC University 

   Training-uri: Training motivaţional, Antreprenorul, Business Planning, Finanţări, Buget, 

Corporate Social Responsibility, Network Marketing, Vânzări, Antreprenoriat social 

   Practica „Întreprinderea simulată” 

    Responsabilităţi:  

  - analiza scenariilor legate de o companie, a deciziilor companiilor concurente şi elaborarea de 

strategii în fiecare seminar, 

- realizarea, de fiecare echipa, unei prezentări finale care evidenţiază punctele tari şi punctele 

slabe ale deciziilor luate, precum şi argumentarea fiecărei decizii în contextul scenariului dat.                  

AIESEC, Timișoara, jud. Timiș 

ONG mediul studențesc 

 
  10.2009 – 11.2009 

Funcţia sau postul ocupat Stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilităţi: 

- Învăţarea procedurilor și a unor produse bancare, 

- Promovarea unor produse bancare (carduri, conturi), 

- Administrarea și organizarea unor documente bancare, 

- Consilierea clienţilor în alegerea produselor aflate în oferta de produse bancare. 

Numele şi agresa angajatorului BRD Group Societe Generale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Finanțe-bănci 

 
Educaţie şi formare 

 

  

 

Perioada 

 

   2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă disertaţie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fiscalitate, previziuni economice, contabilitate, drept comunitar etc. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, 
masterul Administrare fiscală 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Ciclul masterat (2 ani) 

Perioada 2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate financiară, management, marketing, gestiunea financiară a întreprinderii, 
monedă și credit, investiții, buget și trezorerie, economie monetară, management bancar, 
politici financiare în întreprindere etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, 
specializarea Finanțe-bănci 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul licenţă (3 ani) 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
 
 

 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba germană 
Limba franceză 
Limba spaniolă  

  B1.1  B1.1  B1.1  B1.1  B1.1 

 
B1 

       A2 
 

B1 
       A2 

 
B1 

       A2 
 

B1 
      A2 

 

B1 
   A2 

 
 

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

  

  

Alte diplome sau calificări - First Certificate in English 

- Adeverinţă de practica BRD 

- Certificat participare AIESEC Entrepreneruship School 

- Certificat de absolvire a cursului Managementul financiar al IMM-urilor 

- Atestat de competente profesionale  

- Copie care atestă participarea la un schimb de experienţă din cadrul unui proiect Comenius 

- Certificat de participare la proiectul „Practica studenţilor economişti”, care atestă practica 
desfăşurată la DGFP Timiş 

Competenţe şi abilităţi sociale Bune competenţe de comunicare dobândite în timpul practicii din cadrul diverselor proiecte la 
care am participat de-a lungul facultăţii.  

Pot spune ca sunt o persoană responsabilă, organizată, cu aptitudini bune de comunicare, 
interesată în perfecţionarea profesională în domeniul economic. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe organizaţionale dobândite începând din perioada liceului, perioadă în care am 
făcut parte din echipa de lucru de la secţia de geografie a proiectului internaţional Comenius. 
În cadrul acestui proiect am avut ca responsabilităţi documentarea, realizarea a diverse 
proiecte pentru a prezenta valorile româneşti elevilor din Franţa şi Italia. 

Aceste competenţe s-au dezvoltat ulterior pe parcursul facultăţii, prin realizarea a diverse 
proiecte şi participând la variate training-uri. De asemenea în anul 2011 am urmat un curs 
despre Managementul financiar al IMM-urilor. 
La locul de  muncă am capacitatea de a lucra simultan la mai multe proiecte. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Foarte bune cunoştinţe de operare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power 
Point, Outlook). Deţin un atestat de competenţe profesionale de operare pe calculator 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Hobby-uri: muzica 
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Alte competenţe şi aptitudini Sunt o fire perfecţionistă, căreia îi place disciplina, ordinea, organizarea. Apreciez onestitatea, 
implicarea, caracterele pozitive. Sunt motivată de succesul şi aprecierea lucrurilor pe care le 
realizez. Mă implic în activitatea pe care o prestez, dorind să realizez un lucru cât mai 
aproape de perfecţiune, şi pun accentul mult pe detalii. 

Permis(e) de conducere 
 

  Categoria B 
 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


