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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Stancu Elian

Adresă

str.Rovinari nr. 18, Bl. S13, Sc. 2, Ap. 15, Craiova, Dolj

Telefon

+40733.668.001

E-mail

elian.stancu@cfr.ro

Naţionalitate

Romana

Data naşterii

29 ianuarie 1952

Sex

Masculin

Experienţa profesională

Perioada - 2014 – prezent Director Economic S.C.”Electrificare CFR”-S.A;
- 2002 – 2014 – Contabil Sef RTFC Craiova;
- 1998 – 2002 – Director SMF SA – Agentia Teritoriala Craiova;
- 1991 – 1998 – Director general adjunct economic RCF Craiova;
- 1990 – 1991 – Sef Serviciu RCF Craiova;
- 1988 – 1990 – Contabil Sef Depoul Locomotive, Craiova;
- 1987 – 1988 – Sef Birou Contabilitate RCF Craiova;
- 1983 – 1987 – Contabil Sef SPIACT Craiova;
- 1971 – 1983 – Functii economice de executie Trustul Constructii Industriale Craiova si RCF Craiova.
Funcţia sau postul ocupat

Director Economic
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Activităţi şi responsabilităţi - Coordonează si răspunde, în colaborare cu directorii executivi, de toate activitătile desfăsurate în cadrul
principale directiei economice;
- Organizează, îndrumă, coordonează si controlează activitatea sectorului economic al societăţii,
asigurând aplicarea unitară a prevederilor legale şi a reglementărilor în vigoare;
- Administrează riscurile financiare de credit, dobânzi şi rate de schimb;
- Analizează activitatea desfăşurată de serviciile subordonate, dispune măsuri şi informează periodic
conducerea societăţii;
- Analizează costurile, ia şi propune măsuri pentru reducerea acestora, după caz;
- Aplică strategia si politicile de dezvoltare economică ale Societăţii;
- Aprobă sursele de finanţare a Sucursalelor de electrificare în condiţiile bugetului de venituri şi cheltuieli
aprobat şi raporturile acestora cu băncile;
- Asigură efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv ale societăţii, participă la organizarea
sistemului informaţional;
- Coordonează analiza şi fundamentarea propunerilor de bugete de venituri şi cheltuieli cu defalcare pe
feluri de venituri şi cheltuieli, pe activităţi ale sucursalelor de electrificare;
- Coordonează asigurarea resurselor financiare necesare realizării programelor de exploatare,
întreţinere, reparaţie, modernizare, dezvoltare în corelare cu BVC aprobat;
- Coordonează întocmirea BVC al societăţii, dupa modificarile aduse proiectului aprobat de conducerea
societăţii şi Consiliul de administraţie;
- Coordonează întocmirea raportului de gestiune;
- Coordonează modul de aplicare şi respectare a legislaţiei în vigoare, a instrucţiilor de serviciu,
reglementărilor, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii societăţii, pentru buna desfăşurare a activităţii în
condiţii de maximă calitate şi securitate;
- Decide alături de directorul societăţii, angajează societatea prin semnătură în toate operaţiile
patrimoniale, având obligaţia de a le refuza în condiţiile legii, pe acelea care contravin dispoziţiilor legale.
Decide asupra metodologiei de întocmire a lucrărilor contabile şi financiare;
- Organizează analiza lunară a utilizării mijloacelor circulante şi dispune măsuri pentru readucerea în
circuitul economic a stocurilor disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă;
- Organizează contabilitatea în cadrul societăţii;
- Participă la acţiunile de control general ordonate de conducerea societăţii, urmărind modul de
respectare a reglementărilor legale în domeniul specific;
- Răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor trasate de adunarea generală a acţionarilor , consiliul de
administraţie şi directorul general;
- Reprezintă punctul de vedere al direcţei în şedinţele CTE, CA şi AGA a S.C.”Electrificare CFR” – S.A şi
urmăreşte realizarea hotărârilor acestor organisme;
Numele şi adresa angajatorului

S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti
Tel.: (40-21)319.25.12 ; Fax: (40-21)311.98.38.
Website: http://www.electrificarecfr.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513.

Educaţie şi formare
- Universitatea Craiova – Facultatea de Stiinte Economice – Specialitatea Finante – Contabilitate – 1981
- Atestat : expert contabil 1996;
- Liceul economic Craiova – 1971.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romana

Limba străină cunoscută
Autoevaluare
Înţelegere
Ascultare

Engleza

Scriere
Citire

Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent
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Competenţe şi abilităţi
usurinta
sociale
in in

- usurinta in interrelationare personala si comunicare;
- ascultare activa si spirit de echipa;
- dorinta de perfectionare continua si capacitate de adaptare la situatii noi;
- capacitate de lucru sub stres ;

Competenţe şi aptitudini - simt organizatoric, vointa si perseverenta ;
organizatorice - experienta buna a managementului
Competenţe şi aptitudini de - o buna stapanire a instrumentelor microsoft office (word, excel )
utilizare a calculatorului
Permis de conducere - categoria b
Hobby - lectura, călătoriile, diverse discipline sportive

Informaţii suplimentare - starea civila – divortat;

- serviciul militar : satisfacut
- vechime totală în muncă: 43 ani, 3 luni;
- vechime la cfr: 40 ani, 1 luna.

