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Curriculum Vitae 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANTONESCU  Alina 

Adresă Tulcea, Str. Lopătarului nr.9, bl.20, sc.A, ap.1 

Telefon 0758309103 

E-mail alinaantonescu@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 27.01.1975 
  

Sex feminin 

Experienţa profesională  
  

Perioada    2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Director executiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizează şi conduce Direcţia economică din cadrul UAT Municipiul Tulcea.  

Numele şi adresa angajatorului  Primăria Municipiului Tulcea 
 Tulcea, Str.Păcii nr.20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică locală 

Perioada   2007 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat   Şef birou persoane juridice  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Coordoneaza  şi conduce activitea biroului persoane juridice din cadrul Serviciului Impozite si Taxe. 

Numele şi adresa angajatorului   Primăria Municipiului Tulcea 
  Serviciul Impozite si Taxe 
  Tulcea, Str.I.L.Caragiale nr.2A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică locală 

Perioada   2000 –2007 

Funcţia sau postul ocupat   Inspector  

Numele şi adresa angajatorului   Primăria Municipiului Tulcea 
  Serviciul Impozite si Taxe 
  Tulcea, Str.I.L.Caragiale nr.2A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Administraţie publică locală 

Perioada  1996 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat  Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Evidența financiar contabilă (întocmirea balanţelor de verificare lunare, închiderea contului de profit şi                    
 pierdere, închiderea exerciţiului financiar anual, intocmirea bilantului, intocmirea situatiilor si a      
 declaratiilor fiscale. 

Numele şi adresa angajatorului   SC Florimar SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Comerţ 

Educaţie şi formare  

Perioada  2015 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil/ Certificat de atestare profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Fiscalitate, Audit financiar, Expertiza contabila, Drept, Doctrina si deontologie 
profesională, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare profesională 

Perioada 2014  

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect pentru proiecte finantate din fonduri europene/ Certificat de atestare profesională 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de perfectionare pentru proiecte finantate din fonduri europene 
Stabilirea scopului, cerintelor de management integrat, planificarea activitatilor si jaloanelor, gestiunea 
utilizarii costurilor si resurelor operationale, realizarea procedurilor de achizitii, managementul riscului, 
managementul echipei de proiect, managementul comunicarii, managementul calitatii proiectelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare profesională 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Sesiune de formare pentru fonduri structurale / Certificat de participare la sesiunea de formare din 
cadrul proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici publice, Planificare bugetară, Management strategic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Administraţiei şi Internelor -Unitatea de politici publice- Centrul de consultanţă şi studii 
europene 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare profesională 

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută    Expert evaluator proprietăţi imobiliare şi bunuri mobile/ Certificat de atestare profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea proprietăţilor imobiliare, Evaluarea terenurilor, Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor, 
Evaluarea bunurilor mobile.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor  din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare profesională 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Consultant fiscal/ Certificat de atestare profesională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Codul fiscal,Codul vamal,Codul de procedură fiscală  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera Consultanţilor Fiscali din Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare profesională 

Perioada 2005 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master Management Financiar/ Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul financiar al firmei, Macroeconomie financiară, Contabilitatea instituţiilor financiare, 
Econometrie financiară, Standardele internaţionale de raportare financiară, Piaţa de capital, etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Știinte Economice 
Masterat Management Financiar 

Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie; Matematică aplicată în economie; Economia comerţului; Economia întreprinderii; 
Comunicare şi negociere în afaceri; Statistică; Macroeconomie; Analiza economico – financiară; 
Finanţe; Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice  
Facultatea de Comerţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
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Perioada  1990 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută Ajutor analist programator tehnică de calcul/ Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică, Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă”  
Specializare: Matematică - Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

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 engleza 
 

 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

Limba germana  
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă dezvoltat; Obiectivitate şi exigenţă; Bună capacitate de comunicare. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, în prezent responsabila unei echipe de 60 de persoane. 
Foarte bună organizatoare, capacitate ridicată de analiză şi sinteză. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Bună uitlizatoare a aparaturii de birou, MS Office, Internet. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a Microsoft Office: Excel, Word, Access, PowerPoint  
Aplicaţii grafice: Photoshop 

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionată de fotografie şi grafică pe calculator 

Alte competenţe şi aptitudini Februarie 2005: Cerificat de abslovire a cursului  de instruire si perfectionare „Codul fiscal si Codul de 
procedură fiscală” organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Institutul Naţional de 
Administraţie (56 de ore de curs). 
 
Iulie 2007: Cerificat de abslovire a cursului  de instruire si perfectionare „Codul fiscal si Codul de 
procedură fiscală” organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Institutul Naţional de 
Administraţie (56 de ore de curs). 
 
Ianuarie 2008 – 31 decembrie 2019: Cursuri și seminarii anuale de pregătire continuă în evaluarea 
bunurilor mobile și imobile organizate de Asociația Națională a Evaluatorilor din România; 
 
Ianuarie 2009 – 31 decembrie 2019: Cursuri și seminarii anuale de pregătire continuă în fiscalitate 
organizate de Camera Consultanților Fiscali; 
 
Octombrie 2018 - Martie 2019: Cerificat de abslovire a Seminarului de fiscalitate “Academia de TVA 
de la A la Z” organizat de World Trade Institute Bucharest (WTIB) în colaborare cu  Mariana VIZOLI,  
specialist al legislației privind TVA, organizat pe 10 module ( un modul la două săptămâni, fiecare cu 
câte o tematica specifică – 140 ore). 
 
Hobby: fotografie, călătorii 

Permis de conducere Categoria B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

