Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

CRIŞAN, Gheorghe
Localitatea Socodor , nr.37, CP 317305, comuna Socodor, judetul Arad
Fix:(40-0257) 358 272

Mobil:(40-0744) 639068

(40-0257) 358 272
socodor@gmail.com
Română
16.11.1972
Masculin

Locul de muncă vizat / Şef contabil Primaria Socodor
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Evidenta contabila, raportari trimestriale si anuale, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din august 1996 până în prezent
Şef contabil Primaria Socodor

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Primaria comunei Socodor, Comuna Socodor nr.1, CP 317305, judetul Arad
Tel: :(40-0257) 358 272 – Fax: (40-0257) 358 272 – E-mail:socodor@gmail.com
Website:http://www.socodor.ro
Administratie publica locala
Din august 1996 pana in prezent
Contabil sef Primaria Socodor
Evidenta contabila, raportari trimestriale si anuale, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli,
manager financiar in proiectele derulate din fonduri externe si interne de catre Primarie
Primaria comunei Socodor, Comuna Socodor nr.1, CP 317305, judetul Arad
Tel: :(40-0257) 358 272 – Fax: (40-0257) 358 272 – E-mail:socodor@gmail.com
Website:http://www.socodor.ro
Administratie publica locala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Din iulie 2008 pana in ocotmbrie 2009 - Stagiu accest calitate expert contabil
Octombrie 2009-CECCAR- Expert contabil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Din spentembrie 2004 până în iulie 2008- Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad
Facultatea de Drept, Diploma de licenta Stiinte juridice, anul 2008

Din septembrie 2005 pana in iulie 2009 – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Facultatea de Stiinte Economice, Specialitatea Finante-Banci
Diploma de licenta din anul 2008

Discipline principale studiate

Din septembrie 2008 pâna în iulie 2010 – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Master-Finanţare şi management în administraţia publică
Diploma de masterand in anul 2010.
Din februarie 2005 pana in noiembrie 2005 – Universiteta „Aurel Vlaicu” Arad – curs obtinere ECDL,
modul Word, Excel, Internet si calculator.
Contabilitate
Informatica
Drept administrativ
Drept civil

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

Utilizarea calculatorului, intocmirea situatiilor de raportare in diverse proiecte, urmarirea surselor de
finantare din diverse surse.
Romana

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Engleza

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Limba Franceza

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

-

Spiritul de echipa, capacitate la adaptarea de medii dificile, capacitate de comunicare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Experienta buna a managementului de proiect

-

Cunostinte aprofundate a instrumentelor Microsoft Office
Cunostinte aprofundate in programele informatice de contabilitate si venituri
Cunostinte elementare Photoshop
Cunostinte elementare in OS2

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Sport: Fotbal, tenis de masa, muzica.
Categoria B

Informatii suplimentare Am facut parte din echipa de implementare a urmatoarelor proiecte:
-

-

-

-

Socodor, 14.07.2016

Manager financiar in derularea programului Phare 2004-Schema investitiilor mici in gestionarea
deseurilor „Contract RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.50-„Colectare selectiva a deseurilor in
partea de N-V a judetului Arad”;
Manager financiar in cadrul programului Phare 2005/017-553.01.03.06-AR 220;
Responsabil financiar in cadrul proiectului „Sistem integrat de alimentare cu apa in comuna
Socodor, judetul Arad”
Responsabil financiar in cadrul proiectului „Modernizare baza sportiva in comuna Socodor,
judetul Arad”
Manager financiar in cadrul proiectului „Modernizare strazi in comuna Socodor” finantat prin
Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013, FEDR, nr.proiect HURO
0802/049-AF.
Manager financiar în cadrul proiectului „Protecţia mediului prin intermediul investiţiilor în reţele de
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor reziduale în Socodor şi Ketegyhaza” finantat prin
Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013, FEDR, nr.proiect HURO
1101/023/1.3.3.
Responsabil financiar în cadrul proiectului ”Amenajare drumuri agricole în comuna Socodor,
judeţul Arad” finanţat prin F.E.A.D.R., PNDR 2007-2013, Măsura 125-"Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii".
Responsabil financiar în cadrul proiectului ”Amenajarea reţelei de canale pentru prevenirea şi
protecţia împotriva inundaţiilor în comuna Socodor, judeţul Arad” finanţat prin F.E.A.D.R., PNDR
2007-2013, Măsura 125-"Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii", Submăsura 125 c "Lucrări de refacere şi modernizare a
infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor".
Responsabil financiar în cadrul proiectului ” “Sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare
în comuna Socodor, Modernizare străzi în comuna Socodor, Reabilitare retele apa în cvartalele 2
şi 3, Organizare festival local”Praznicul de pită nouă” şi Centru de zi pentru îngrijire bătrâni , în
comuna Socodor, judeţul Arad” ” finanţat prin F.E.A.D.R., PNDR 2007-2013, Măsura 322
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" .
Responsabil financiar în cadrul proiectului ”Centru de informare turistică Socodor” finanţat prin
F.E.A.D.R., PNDR 2007-2013, Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” Axa III –
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” .

Semnatura,

