
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Iuliana Szepi 

Bucuresti (România) 

+4021.411.97.60    

contabilitate@iscir.ro 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

10/2019–Prezent Director Direc ia Economic, Administrativț
ISCIR, Bucuresti (România) 

Conducerea activită ii economice la nivel central - organizare, conducere, coordonare, control i ț ș
monitorizarea activită iiț  Direc iei Economic Administrativ.ț

Coordonarea activită iiț  de elaborare i fundamentare a bugetului de cheltuieli i a celor rectificative, ș ș
urmăre te utilizarea fondurilor băne ti aprobate, cu respectarea prevederilor legale, urmăre te ș ș ș
respectarea disciplinei financiar bugetare în cursul execu iei bugetare, responsabilită i administrative.ț ț

03/2015–09/2019 ef Serviciu Economic, AdministrativȘ
ISCIR (România) 

Conducerea activită ii economice la nivel central - organizare, conducere, coordonare, control i ț ș
monitorizarea activită ii Serviciuluiț   Economic Administrativ.

Coordonarea activită iiț  de elaborare i fundamentare a bugetului de cheltuieli i a celor rectificative, ș ș
urmăre te utilizarea fondurilor băne ti aprobate, cu respectarea prevederilor legale, urmăre te ș ș ș
respectarea disciplinei financiar bugetare în cursul execu iei bugetare, responsabilită i administrative.ț ț

03/2003–02/2015 Expert
ISCIR (România) 

 Întocmirea tatelor de platăș  a drepturilor salariale, a documentelor necesare plăţii salariilor şi a altor 
drepturi cuvenite salariaţilor, a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
alţi terţi, eviden a contabilăț  a furnizorilor, obiectelor de inventar, debitorilor, verificarea deconturilor 
aferente deplasărilor interne si externe, eviden a angajamentelor bugetare i intocmirea documentelorț ș
privind angajarea i plata obliga iilor fa ăș ț ț  de persoane fizice i juridice, întocmirea balan ei de ș ț
verificare, activită i premergatoare întocmirii bugetului de cheltuieli iț ș   a situa iilor financiare.ț

 

09/2001–02/2003 Contabil
SERIPRINT PROMOTIONS SRL (România) 

Eviden a contabilăț  i analiticăș  a conturilor de capital, imobilizari, stocuri, ter i, conturi de disponibilita i, ț ț
cheltuieli i venituri, întocmirea balan ei de verificare, întocmirea situa iilor financiare.ș ț ț

 

1995–08/2001 Contabil
INTEC SA (România) 

Contabilitate de gestiune - eviden a contabilăț  analitică i sinteticăș  a contului 331-produse în curs de 
execu ie, contului 711-venituri aferente costurilor stocurilor de produse, întocmirea balan ei de ț ț
verificare, întocmirea situa iilor financiare.ț

 

1990–1995 Contabil
SPITALUL CHRISTIANA (România) 
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Eviden a contabilăț  analitică i sinteticăș  a existen ei i miscării stocurilor de materiale consumabile i ț ș ș
materialelor de natura obiectelor de inventar.

09/1989–1990 Contabil
ICSITPSCM (România) 

Eviden a contabilăț  analitică i sinteticăș  a avansurilor spre decontare acordate pentru deplasări interne
i justificarea acestora.ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2018–2018 Certificat de absolvire
Alexral Consult SRL, Bacau (România) 

Curs specializare/perfectionare

2010–2011 Diploma de Master
Universitatea Hyperion- Facultatea de tiin e Economice, Bucuresti (România) Ș ț

Audit financiar contabil si consiliere

2006–2009 Diploma de Licen aț
Universitatea Hyperion - Facultatea de tiin e Economice, Bucure ti (România) Ș ț ș

Contabilitate i Informatica de Gestiuneș

1995 Certificat
CECCAR, Bucuresti (România) 

Curs si  absolvire examen contabil autorizat studii medii CECCAR

Membru in Tabloul contabililor autorizati din Romania perioada 1995-2009

1986–1989 Diploma de bacalaureat
Liceul economic nr. 2, Bucuresti (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B1 B1 A1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare Foarte bune

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Capacitate de sinteza si analiza

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competente organizatorice, o buna cunoastere a activitatilor in domeniul economic, disponibilitatea de
a face fata unui volum mare de munca.
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Competen ele digitaleț O buna cunoastere a Microsoft Office ( word, excel)

Alte programe de contabilitate
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   ECV 2020-05-13T05:19:57.611Z 2020-05-13T06:42:58.470Z V3.4 EWA Europass CV true                     Iuliana Szepi    Bucuresti  RO România  contabilitate@iscir.ro   +4021.411.97.60  mobile     true  Director Direcția Economic, Administrativ <p>Conducerea activității economice la nivel central - organizare, conducere, coordonare, control și monitorizarea activității Direcției Economic Administrativ.</p><p>Coordonarea activității de elaborare și fundamentare a bugetului de cheltuieli și a celor rectificative, urmărește utilizarea fondurilor bănești aprobate, cu respectarea prevederilor legale, urmărește respectarea disciplinei financiar bugetare în cursul execuției bugetare, responsabilități administrative.</p>  ISCIR    Bucuresti  RO România     false  Șef Serviciu Economic, Administrativ <p>Conducerea activității economice la nivel central - organizare, conducere, coordonare, control și monitorizarea activității Serviciului  Economic Administrativ.</p><p>Coordonarea activității de elaborare și fundamentare a bugetului de cheltuieli și a celor rectificative, urmărește utilizarea fondurilor bănești aprobate, cu respectarea prevederilor legale, urmărește respectarea disciplinei financiar bugetare în cursul execuției bugetare, responsabilități administrative.</p>  ISCIR     RO România     false  Expert <p> Întocmirea ștatelor de plată a drepturilor salariale, a documentelor necesare plăţii salariilor şi a altor drepturi cuvenite salariaţilor, a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi alţi terţi, evidența contabilă a furnizorilor, obiectelor de inventar, debitorilor, verificarea deconturilor aferente deplasărilor interne si externe, evidența angajamentelor bugetare și intocmirea documentelor privind angajarea și plata obligațiilor față de persoane fizice și juridice, întocmirea balanței de verificare, activități premergatoare întocmirii bugetului de cheltuieli și  a situațiilor financiare.</p><p> </p>  ISCIR     RO România     false  c3aae59e-1441-4b3e-bdd1-6da50dc7cf42 Contabil <p>Evidența contabilă și analitică a conturilor de capital, imobilizari, stocuri, terți, conturi de disponibilitați, cheltuieli și venituri, întocmirea balanței de verificare, întocmirea situațiilor financiare.</p><p> </p>  SERIPRINT PROMOTIONS SRL     RO România     false  Contabil <p>Contabilitate de gestiune - evidența contabilă analitică și sintetică a contului 331-produse în curs de execuție, contului 711-venituri aferente costurilor stocurilor de produse, întocmirea balanței de verificare, întocmirea situațiilor financiare.</p><p> </p>  INTEC SA     RO România     false  Contabil <p>Evidența contabilă analitică și sintetică a existenței și miscării stocurilor de materiale consumabile și materialelor de natura obiectelor de inventar.</p>  SPITALUL CHRISTIANA     RO România     false  Contabil <p>Evidența contabilă analitică și sintetică a avansurilor spre decontare acordate pentru deplasări interne și justificarea acestora.</p>  ICSITPSCM     RO România      false Certificat de absolvire <p>Curs specializare/perfectionare</p>  Alexral Consult SRL    Bacau  RO România     false Diploma de Master <p>Audit financiar contabil si consiliere</p>  Universitatea Hyperion- Facultatea de Științe Economice    Bucuresti  RO România     false Diploma de Licența <p>Contabilitate și Informatica de Gestiune</p>  Universitatea Hyperion - Facultatea de Științe Economice    București  RO România    false Certificat <p>Curs si  absolvire examen contabil autorizat studii medii CECCAR</p><p>Membru in Tabloul contabililor autorizati din Romania perioada 1995-2009</p>  CECCAR    Bucuresti  RO România     false Diploma de bacalaureat  Liceul economic nr. 2    Bucuresti  RO România      Română    en engleză  B1 B1 A1  <p>Foarte bune</p>  <p>Capacitate de sinteza si analiza</p>  <p>Competente organizatorice, o buna cunoastere a activitatilor in domeniul economic, disponibilitatea de a face fata unui volum mare de munca.</p>  <p>O buna cunoastere a Microsoft Office ( word, excel)</p><p>Alte programe de contabilitate</p><p> </p> 

