Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

CHIALDA DANIELA

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Din 1 februarie până în prezent
Director economic al S.C. Urbana S.A., Sibiu
organizarea si coordonarea activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare;
întocmirea si fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii;
supervizarea calculului de fundamentare a indicatorilor economico-financiari;
raportari privind starea economic-finanaciară a societăţii;
urmarirea realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta economică asumati de societate;
organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al societăţii;
raporteaza rezultatele financiare ale societătii, analizează si propune masuri pentru cresterea
rentabilitatii;
rapoarte de analiză a indicatorilor economico-financiari si măsuri de rentabilizare a activitătii
societătii.
SC URBANA SA, Sibiu, Str. Andrei Saguna nr. 9
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
producerea si furnizarea energiei termice
Din 1 octombrie 2015 până în 1 februarie 2016
Contabil Sef Departament Centrala Termica al S.C. Urbana S.A., Sibiu
Supervizarea activitatii financiar-contabile si operationale a departamentului CT
Din Septembrie 2012 până în prezent
Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Tursib S.A., Sibiu
Administrarea societății

Perioada Aprilie 2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
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EXPERT CONTABIL

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Conducerea activitatilor financiar contabile si fiscale ale companiei ;
Activitati specifice: contabilizarea tranzactiilor de leasing financiar , imprumut extern, aspecte fiscale
legate de acestea;
Raportari statutare;
Raportarea lunara catre compania mama din Olanda a situatiilor financiare;
Consultanta fiscala: masuri de optimizare fiscala, analiza si evaluarea riscurilor fiscale, asistare pe
perioada controlului financiar,.
SC Nuon Energy Romania SRL, Sibiu
Inchiriere si leasing
Din iulie 2012 – iunie 2014; mai 2015-septembrie 2015
Administrator Delegat al SC ENERGOSIBS SRL

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea si supravegherea activităţii curente a Societăţii;

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Din septembrie 2002 până în 30.09.2015
Economist/Director economic al SC ENERGOSIB SRL
organizarea si conducerea activităţii financiar-contabile si fiscale a societăţii ;
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, controlul executiei bugetare, analiza costurilor de
productie;
elaborarea de analize financiare pentru diferite scenarii de investitii;
elaborarea situatiilor financiare anuale;
organizarea controlului intern managerial, managementul riscului, elaborarea politicilor contabile;
raportari catre organele administraţiei financiare şi de control, bancare, statistice, autoritatile de
reglementare in domeniul energiei termice si electrice etc;
analiza rezultatelor financiare ale societăţii;
îndeplinirea, în conformitate cu prevederile legale, a tuturor obligațiilor declarative si financiare ale
societății față de bugetul statului, unitățile bancare și alte persoane juridice;
Energosib SRL, Sibiu, Miraslau 41
Producere energie termica si electrica in cogenerare

Educaţie şi formare
Perioada (anul absolvirii)
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1996-2000
Licenta in Economie
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice
universitar

2007

Expert Contabil, mebru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
(CECCAR)

2014

Consultant Fiscal, membru inactiv al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
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romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Engleza

Foarte bine

Vorbire
Citire
Foarte bine

Participare la
conversaţie
bine

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

bine

bine

Competenţe şi abilităţi sociale ▪ bune competenţe de comunicare;
▪ orientare spre rezolvarea problemelor;
▪ seriozotate, perseverenta;
interes in dezvoltare profesionala.

Competenţe şi aptitudini ▪ competente manageriale dobandite in cursul carierei ca urmare a ocuparii unor functii de conducere
organizatorice in domeniul financiar si operational;
▪ stimularea initiativelor si promovarea unei atitudini proactive si orientarea catre client in cadrul
echipei coordonate;
▪ abilitati decizionale;
▪ capacitate de analiza si sinteza.

Competenţe dobândite la locul de ▪ Cunostinte aprofundate in planificare financiara (Buget, Cash Flow Previzionat) si instrumente de
muncă control financiar (executie bugetara, controlul costurilor) specifice intreprinderilor publice.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a ▪ Bune cunostinte de operare PC (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)
calculatorului

Permis(e) de conducere
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Categoria B

