Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Nicoleta, Sonia, David
Str Prof Dr Ioan Moga, nr 2A, ap 3, jud Sibiu, Romania
+40 369 426 392 Mobil: +40 749-335,626
hausiu_sonya@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

11 Noiembrie 1987

Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Abilitati dobandite

-Octombrie 2012 – prezent
- director executiv
- managementul taberelor si a unui hotel sportiv (550 locuri de
cazare) si susținerea sportului si tineretului sibian, ordonator de
credite si management instituțional, managementul resurselor
umane
- Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Sibiu
- construcții bugetare, Angajare-lichidare-ordonanțare-plata
(ALOP), abilitatea de coordonare si organizare
G
- Octombrie 2011 – iunie 2013
- manager financiar
- evidente cheltuieli si bugete, deschideri de credite, state de plata,
întocmire de contracte de munca, acordare de subvenții, ALOP,
corespondenta si situații către Autoritatea de Management
- Agenția pentru Tineret Fidelitas – Miercurea – Ciuc, Proiect
Integrator pentru Formarea Adulților Necalificați – proiect POSDRU
finanțat din fonduri europene desfășurat in 8 județe din centrul tarii
- abilitate de a lucra in condiții de stres si de management al
timpului

- Februarie 2011 – Septembrie.2012
- expert parlamentar
- proiecte de legi si audiente in județul Sibiu, introducerea meseriei
de ciocolatier in COR, contabilitate primara, coordonare cabinete
parlamentare
- Parlamentul României , Camera Deputaților
- abilitatea de a interacționa cu oamenii

- Aprilie 2008 – ianuarie 2011
- agent vânzări

- realizarea de contracte cu firme pentru vânzarea de servicii de
paza si protecție
- SC. ELITE GUARD WEST SRL
- abilitatea de a realiza targete

- Septembrie – Octombrie 2007
- Promoter
- înregistrarea de vânzări cât mai mari pe perioada degustării la
produsele Nestle din Metro
- În colaborare cu Grup 7
-abilitatea de a convinge si de a relaționa

- Ianuarie- Aprilie 2007
- Asistent şi translator româno-englez
- pregătirea corespondenței, translator (limba engleză), efectuarea
de comenzi, ofertare, pregătire contracte-resurse umane,
administrative
- Compania SISTEM YAPI INSAAT VE TICARET ISTAMBUL TURCIA –
proiect finanţat prin fonduri
europene, ” Reabilitarea staţiei de epurare- Şelimbăr”, Sibiu
- spirit organizatoric si abilitatea de a comunica cu oamenii pentru a
obtine rezultatele dorite, abilitatea de a lucra in echipa
- Iunie-Septembrie 2005
- Muncitor
- ambalator dresuri fine pentru femei şi copii
- SC Mondex S.A
- capacitatea de adaptare rapida la conditiile de munca

- Iunie- August 2003
- Vânzător şi translator româno-englez
- primirea de grupuri turistice şi vânzarea de produse artizanale
- Pensiunea turistică „Pau Aurel” Sibiel
- dezvoltarea capacitații de comunicare si interacționare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

- septembrie 2009 – iunie 2011
- economist/ diploma de dizertație in Administrarea Afacerilor
Internaționale
- absolvent master al Facultăţii de Ştiinţe Economice Lucian Blaga
Sibiu, specializarea Administrarea Afacerilor Internaționale
- august 2009
- specialist economic/diploma de absolvire a stagiilor de formare a
Clubului LIONS în Franta, Nice
- Participarea la cursurile şi stagiile de pregătire in economie a
Clubului Lions din Franţa, Nice, Cannes şi Monaco

- 2006-iulie 2009
- licentiat in Economie Generala/diploma de licenţă prin absolvirea
Facultăţii de Ştiinţe Economice Lucian Blaga Sibiu
- absolventa a Facultăţii de Ştiinte Economice din cadrul Universităţii
„Lucian Blaga” Sibiu
- septembrie 2002 - Iunie 2006
- Diplomă de Bacalaureat obţinută cu media 9,19
- Absolvent Colegiul Naţional „ Octavian Goga” Sibiu

Cursuri de formare si
perfectionare

-octombrie 2014
-curs specializare auditor – Staff 2000
- cunoștințe ale Legea 672/2002 privind auditul public intern,
întocmirea procedurilor operaționale, stabilirea obiectivelor
-octombrie 2014
-curs specializare expert achiziții publice – Staff 2000
- cunoștințe ale OUG 34/2006 privind achizițiile publice, întocmirea
notelor de fundamentare, lucrul cu SEAP, publicare

- septembrie 2014 – octombrie 2014
- curs specializare inspector (referent) resurse umane – Staff 2000
- managementul si organizarea firmei, cunoștințe privind sistemul
public de pensii, legislația muncii, sistemul asigurărilor sociale,
proceduri de selecție si recrutare, întocmirea fisei de post
- 20-21 Aprilie 2007
- Diplomă de acordare a premiului I la „Simpozionul național
Studențesc Alba Iulia”
- Am obținut locul I la faza națională a „Sesiunii de comunicări” de la
Alba Iulia în domeniul matematică aplicată în economie cu un studiu
de caz pe firma Mondex SA

- 27-29 Aprilie 2007
- Diplomă de absolvire a cursului de completare a documentelor
financiare, contabile şi bancare
- Absolvirea cursului de completare a documentelor contabile,
financiare şi bancare- CECAR

- 19 Mai 2007
- Diplomă de acordare a premiului III la „Sesiunea Anuală
Studenţească de Comunicări Ştiinţifice în domeniile Matematică şi
Informatică” desfăşurată la Sibiu
- Am obţinut locul III la „Sesiunea anuală Studenţească de
comunicări stiinţifice în domeniul Matematică aplicată în
economie”, prezentare în limba engleză

- 25 Mai 2007
- Diplomă de participare la „Sesiunea Anuală de Comunicări
Ştiinţifice a Studenţilor şi a Cadrelor didactice din învăţământul
Preuniversitar”
– Facultatea de Ştiinţe din Oradea
- August 2004
- Diplomă de participare la „Şcoala de vară” August 2004
- Am participat la „Şcoala de vară în limba franceză şi spaniolă”
- Martie – Iunie 1996
- Diplomă de participare la cursurile de informatică desfăşurate la
Şcoala gen. Nr 1 Sibiu
- Am participat la cursuri de informatică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Competenţe în domeniul cercetării pe teme economice,
competente in resurse umane, competenţe de completare a actelor
contabile, bancare şi financiare, competenţe în domeniul turistic,
competenţe în vorbire a limbii spaniole, formarea unei culturi
generale bogate
ISCED 6

Aptitudini şi competenţe personale
romana
Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba: Engleză
Limba: Spaniolă
Limba: Franceză

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Engleză, Franceză, Spaniolă
Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Foarte Bine

Foarte bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

Mediu

Mediu

Mediu

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Bine

Bine

Competenţe foarte bune în comunicare.
Competenţe foarte bune în voluntariat
Competenţe foarte bune în domeniul social
Competenţe de organizare şi management al persoanelor si
competente de organizare institutionala
Editarea a 7 articole cu temă economică apărute în ziarul
Euroeconomia XXI:
„Opinii personale cu privire la accesarea împrumutului de 19,8
miliarde Euro de către România” va apărea in trei numere.
„Mişcarea firmei pe fondul ciclicităţii economice” apărut în numărul
208
„Globalizarea şi criza economică financiară” apărut în numărul 206

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

-Capacitate de operare în programele Windows si Microsoft Office
2010, Visual Fox Pro
-Programare HTML
Competenţe artistice de dans de societate, modern şi popular
deoarece am urmat cursuri de dansuri la „Forumul German” şi la
„Cindrelul Junii Sibiului”
Ambiţioasă , sociabilă, spirit de echipă, comunicativă

Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere categoria B
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

La cerere vă pot aduce scrisori de recomandare din partea
colaboratorilor sau companiilor pentru care am lucrat.

Anexe

Toate Diplomele menţionate mai sus pot fi anexate acestui
document

