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Informaţii personale  

Nume / Prenume TRENDO IONUȚ-RAUL 

Adresă(e) Str. Divizie 9 Cavalerie, nr. 23, bl. 74, ap. 24., 325500 Timisoara (Romania) 

Telefon(oane)  Mobil: 0743611809  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) trendo.raul@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 19.12.1990 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional /     
 

Postul vizat 

Analiză financiară 

  

Experienţa profesională  
 

09.11.2014 - prezent 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Analist financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Principalele atribuții constau în: 
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) 
Consultanță în afaceri, analize și previziuni financiare pe istoric și 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 

 

Decembrie 2014 – august 2014 

Inspector Vânzări Directe 

Relaționarea cu persoane juridice și închieierea de contracte de asigurare care să protejeze 

viața angajaților companiei, bunurile și clădirile în care se desfășoară activitatea, precum și 

protejarea patrimoniului acestora 

  Allianz Țiriac Asigurări, Timișoara, jud. Timiș 

  Asigurări  

 

  Noiembrie 2013 – mai 2014 

  Auditor intern 

-responsabil cu inventarierea stocului, dar și cu testarea secțiunilor precum: conturile de 

furnizori, conturile de clienți, conturile firmelor afiliate, state de plată, conturile de trezorerie.  

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS, Timișoara, jud. Timiș 

Audit, finanțe 

 
  Septembrie 2011 – iulie 2012 
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Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Coordonarea unui proiect de mediu în Timișoara, aparținând unei campanii naționale intitulate  
"Plantăm fapte bune" 

  Implicarea în pregătirea și derularea unor alte proiecte de conservare și protejare a mediului 
înconjurător 

Numele şi agresa angajatorului ECO Club, Timișoara, jud. Timiș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG, mediu 

 
Educaţie şi formare 

 

  

 

Perioada 

 

   2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Guvernanță corporativă 
-Monedă și credit 
-Fuziuni și achiziții 
-Finanțe publice 
-Marketing bancar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul licență (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  B2  B2  B2  B2 

Limba italiană   A2  A2  A1  A1  A1 

Limba germană   B2  A1  A1  A1  A1 

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

  

  

Alte diplome sau calificări 2012-2013 - primul an de Master în Padova prin intermediul unei burse Erasmus; 

2013 - seminar Bazele Pietei Forex (07.10.2013-14.10.2013); 

2011-2012 - membru al echipei de voluntari la Garda de Mediu, jud. Timiș; 

Aprilie 2012 – participare cu un proiect de echipa la o sesiune de comunicări științifice în 
domeniul economic; 

Aprilie 2012 - training Vânzări și Negociere in cadrul proiectului "Economia de la A la noi"; 

2011 - stagiu de practică de 3 săptămâni la DGFP Timiș prin programul Praxis; 

Noiembrie 2011 – participare la proiectul "Ziua porților deschise ale BNR pentru studenții 
economiști"; 

Aprilie 2011 - training Planuri de Afaceri in cadrul proiectului "Economia de la A la noi"; 

Decembrie 2010 - 1 săptămână de training-uri despre Antreprenoriat în cadrul proiectului 

"Fabrica de antreprenori". 

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare foarte bune, dobândite prin munca în echipă regăsită în toate 
companiile pentru care am lucrat unde principala competență socială promovată a fost 
comunicarea și interacționarea îndeaproape cu clienții. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Experianță în organizare și leadership dobândite pe parcursul coordonării mai multor echipe 
de proiect, atât de voluntari cât și echipe de lucru pe diferite proiecte de construcții. 
-Foarte bune abilități organizatorice demonstrate prin capacitatea de a fi responsabil de mai multe 
proiecte deodată. 
-Foarte bun jucător în echipă, competențe dezvoltate prin munca continuă în echipă. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC și echipamente periferice aferente: pachetul Microsoft Office, navigare Internet, 
instalare windows, drivere si programe PC, Optimizare PC. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen și pictură 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: plimbări în natură, practicarea de spoturi, computere, jocuri video etc. 

Permis(e) de conducere 
 

Informaţii suplimentare 
 

 

  Categoria B 
 

  - 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


