Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume/Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii

BRAGĂ, Filofteia Viorica
Str. Gruiului nr. 69, bl P11, sc. A, Câmpulung Muscel, România
Mobil: 0744.371.604, personal
0248/510.600, serviciu
viobraga@yahoo.com, personal
română
26 septembrie 1973

Sex
Ocupaţie
Loc de muncă

feminin
conferenţiar universitar (Ordinul MECTS 5269/05.09.2011), doctor in contabilitate (Nr. 3229/03.12.2008)
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel

Locul de munca vizat /
Aria ocupaţională

Învăţământ superior economic şi cercetare ştiinţifică în domeniul economic, management organizaţional

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

2000- prezent
Preparator universitar (2000-2002), Asistent universitar doctorand (2002-2005), Lector universitar doctor (2006-30.09.
2011), Conferenţiar universitar doctor (Ordinul MECTS 5269/05.09.2011 incepand cu 01.10.2011), Doctor in contabilitate (Nr.
3229/03.12.2008)
Titular de curs: Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Contabilitatea instituţiilor publice,
Membru al Consiliului profesoral,
Preşedinte al Comisiei de Calitate,
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel
Învăţământ superior
2014 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

formator în cadrul proiectului ProFemin

Principalele activităţi si responsabilităţi

formarea de competenţe antreprenoriale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe
Formare profesionala
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung Muscel
Învăţământ superior
2011 - 2013
formator în cadrul proiectului ProFeminaAntrep
formarea de competenţe antreprenoriale
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe
Formare profesionala
2011 - prezent
auditor în cadrul proiectului Piaţa muncii de la A la Z- Regiunea Sud Muntenia
ID POSDRU/101/5.1/G/78627,
realizarea procedurile agreate, cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare
SC SERCOP ADN SRL
audit
2011 - prezent
auditor
audit financiar al situaţiilor financiare (culegerea de probe şi întocmirea raportului de audit)
SC S.I.L.D.V.B. S.A.
Servicii de audit
2008-2010
prodecan
activităţi delegate de către decan
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe
1997 – 2000
Economist
Activităţi privind înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor economico-financiare, inventarierea patrimoniului,
întocmirea situaţiilor financiare, coordonarea activităţii financiar contabile

2
Numele si adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele si adresa angajatorului
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Educaţie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

S.C. GEODOR EMSICA S.R.L, Câmpulung Muscel
2000 – prezent
Economist
Activităţi privind recepția mărfurilor, stabilirea prețului de vânzare, raportarea vânzărilor, înregistrarea cronologică şi
sistematică a operaţiunilor economico-financiare, inventarierea patrimoniului, întocmirea situaţiilor financiare, coordonarea
activităţii financiar contabile
S.C. FABIAN S.R.L.
Departamentul Contabilitate
oct.2003 – 2008
Doctor în Contabilitate

Domenii principale studiate / competente
dobândite

Generale:
contabilitate financiară
contabilitate de gestiune
control de gestiune
managementul cercetării dezvoltării
Ocupaţionale:
contabilitate
analiză economică şi financiară
audit financiar/statutar, audit intern

Numele si tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Academia de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1992 – 1997
Licenţă în economie

Domenii principale studiate / competente
dobândite

Generale:
economie
management
marketing
Ocupaţionale:
analiză economică şi financiară
contabilitate

Numele si tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Transilvania din Braşov– Facultatea de Ştiinţe Economice - specializarea Management

Alte studii / furnizorul de formare

Cursuri de perfecţionare continua (2004-prezent) CAFR
Cursuri de formator / Universitatea Spiru Haret

Membru in organisme stiintifice si profesionale

Camera auditorilor financiari din Romania, 2009

www.cafr.ro/.../Registrul%20electronic%20PF%2026_04_2011-3c04...
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2010
Academic Cooperation Association, din 2013;
World Economics Association, din 2013;

Aptitudini si competente personale
Limba materna

română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

engleză
(*) Cadrul

Abilităţi de citire

B1
A2
european de referinţă pentru limbi

Vorbit
Interacţiune

Scris
Exprimare

A1

Competenţe şi abilităţi sociale

-

capacităţi empatice, corectitudine şi punctualitate
capacităţi de comunicare, pe domenii variate, la nivel abstract
deschidere multiculturală

Competente si aptitudini organizatorice

-

capacităţi de organizare şi programare a activităţilor individuale şi de grup
capacităţi de monitorizare şi evaluare a activităţilor individuale şi de grup
capacităţi de coordonare a activităţilor de anvergură şi complexe

Competente şi aptitudini tehnice

-

analiză macroeconomică
management

A1

A2

3
-

consultanţă
contabilitate, audit

Competente şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

-

Windows XP Profesional
MS – Office XP

Alte competenţe şi aptitudini

-

asumare a problemelor din grup sau din societate, în forma idealurilor personale
orientare deductivă în cunoaştere
responsabilitate şi orientare spre rezultate în practică

Permis de conducere

-

permis de conducere categoria B, din anul 2000

