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Curriculum vitae 
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume 

Adresă 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitate 

Data naşterii 

Sex

Experienţa profesională

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Goşea Adrian Marius

Română

Masculin

mai 2021 -  prezent 
Şef Serviciu Contabilitate
S.C.”Electrificare CFR”-SA., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucureşti 
Distribuţie energie electrica, Cod CAEN 3513
Organizarea activităţii contabile; îndrumarea activităţii compartimentelor similare din structurile 
teritoriale ale societăţii; întocmeşte împreună cu Serviciul financiar - bugete, circuitul documentelor, 
stabilind compartimentele la care trebuie să circule pentru certificare, vizare şi aprobare, modul de 
primire al acestora, pe tipuri de documente; exercitarea sarcinilor şl atribuţiilor Director Economic 
pe perioada cât titularul acestui post nu se află în unitate.

Ianuarie 2021 -  aprilie 2021 
Director Economic (preluare atribuţii)
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucureşti 
Distribuţie energie electrica, Cod CAEN 3513
Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 
activităţi financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; asigură şi 
răspunde de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; coordonează 
şi analizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; Răspunde de organizarea şi coordonarea 
activităţilor în domeniul financiar-contabil, desfăşurate în cadrul societăţii; organizează şi 
coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun 
controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control; asigură 
organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al societăţii în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale societăţii.
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

noiembrie 2019 -  decembrie 2020 
Şef Serviciu Contabilitate
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Organizarea activităţii contabile; îndrumarea activităţii compartimentelor similare din structurile 
teritoriale ale societăţii; Întocmeşte împreună cu Serviciul financiar - bugete, circuitul documentelor, 
stabilind compartimentele la care trebuie să circule pentru certificare, vizare şi aprobare, modul de 
primire al acestora, pe tipuri de documente; exercitarea sarcinilor şî atribuţiilor Director Economic 
pe perioada cât titularul acestui post nu se află în unitate.

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Mai 2019 -  octombrie 2019 
Director Economic (preluare atribuţii)
S.C.”Electrificare c Fr”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a 
activitaţi financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; Asigură şi 
răspunde de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; Coordonează 
şi analizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; Răspunde de organizarea şi coordonarea 
activităţilor în domeniul financiar-contabil, desfaşurate în cadrul societăţii; Organizează şi 
coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun 
controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control; Asigură 
organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al societăţii în 
conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale societăţii.

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

decembrie 2018 -  aprilie 2019 
Şef Serviciu Contabilitate
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Organizarea activităţii contabile; îndrumarea activităţii compartimentelor similare din structurile 
teritoriale ale societăţii; întocmeşte împreună cu Serviciul financiar - bugete, circuitul documentelor, 
stabilind compartimentele la care trebuie să circule pentru certificare, vizare şi aprobare, modul de 
primire al acestora, pe tipuri de documente; exercitarea sarcinilor şî atribuţiilor Director Economic 
pe perioada cât titularul acestui post nu se află în unitate.

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

noiembrie 2013 -  noiembrie 2018 
Economist -  Serviciul Contabilitate
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Contabilitate generală; coordonator activitatea de implementare si utilizare a sistemului ERP cu 
contabilitate financiară integrată TREZORIER (administrator general); întocmirea şi depunerea 
declaraţiilor fiscale prevăzute de legislaţia fiscală; întocmirea situaţiilor financiare anuale; exercitarea 
sarcinilor şî atribuţiilor Şef Serviciu Contabilitate pe perioada cât titularul acestui post nu se află în 
unitate.

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

ianuarie 2008 -  octombrie 2013 
Economist -  Serviciul Comercial (Marketing)
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Iniţierea procedurilor de achiziţie; verificarea solicitărilor de achiziţii din teritoriu cu încadrarea în 
normele legale specifice; analiza achiziţiilor privind încadrarea în Planul Anual de Achiziţii.
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Educaţie şi formare

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba maternă 
Limba străină cunoscută 

Autoevaluare

Engleza

Competenţe şi abilităţi sociale

februarie 2007 -  decembrie 2007 
Economist - Serviciul Audit Public Intern
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor economice, identificarea erorilor, 
risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propunerea de măsuri şi soluţii pentru 
recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz.

iunie 2006 -  ianuarie 2007 
Economist -  Serviciul CFG
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513.
Control al activităţii finaciare şi de gestiune la structurile teritoriale ale societăţii şi în structura 
Centrală.

ianuarie 2005 -  mai 2006 
Economist -  Serviciul Contabilitate
S.C.”Electrificare CFR”-S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti 
Distributie energie electrica, Cod CAEN 3513
Contabilitate de gestiune; urmărire datorii şi creanţe în structura Centrală; analiză costuri.

- Academia de Studii Economice Bucureşti -  Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune -  
Master : Contabilitate si Auditul Afacerilor -  2006;
- Academia de Studii Economice Bucureşti -  Facultatea de economie Generală -  Specializarea: 
Economie şi Dreptul Afacerilor -  2004;
- Liceul economic „ Maria Teiuleanu” Piteşti -  1997.

Română

Înţelegere Scriere

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare
scrisă

B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

- uşurinţă în interrelaţionare personală şi comunicare;
- ascultare activă şi spirit de echipă;
- dorinţa de perfecţionare continuă şi capacitate de adaptare la situaţii noi;
- capacitate de lucru sub stres ;
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Competenţe şi aptitudini - simt organizatoric, vointă şi perseverenţă ;
organizatorice - implementarea mediilor de lucru stimulative, bazate pe echitate şi excelenţă profesională;

- atitudine pozitivă şi flexibilă;
- creativitate şi capacitate de adaptare la situaţii noi;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

- o excelentă stăpânire a instrumentelor microsoft office (word, excel )

Permis de conducere 
Hobby

- categoria b
- lectura, călătoriile, diverse discipline sportive


