CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE:
NUMELE ŞI PRENUMELE: MOŢOC VASILE
DOMICILIUL: SIBIU, Str. Aleea Rusciorului, nr. 6
DATA NAŞTERII: 03.01.1955
NAŢIONALITATEA: română
STAREA CIVILĂ: căsătorit, 1 copil
EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
2001-2005
2004

1996 – 2001
1975 – 1979

1979

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, doctorat fără frecvenţă în
domeniul Finanţe, aflat în curs de desfăşurare.
Fundaţia „Grigore C. Moisil” – Centrul de instruire în informatică
„ConSOFT - COMPUTERS” Sibiu, curs postuniversitar de specializare
în informatică, specializarea iniţiere în utilizarea microcalculatoarelor
portabile, finalizat cu certificat de absolvire nr. 4665/2004.
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion
Bărnuţiu”, specializarea Drept, absolvită cu diploma de licenţă.
Universitatea din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice,
specializarea Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor,
absolvită cu diploma de merit nr. 409437.
Universitatea din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, absolvit
Seminarul pedagogic universitar cu Certificat de absolvire nr.
335/1979.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
1993 – 2005

1979 – 1993

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI – CAMERA DE CONTURI
A JUDEŢULUI SIBIU, unde am ocupat funcţia de controlor financiar
în cadrul Direcţiei de control financiar ulterior şi am efectuat, în
principal, activităţi de control şi audit financiar în domeniul formării,
administrării şi utilizării resurselor financiare publice, precum şi în
materia administrării patrimoniului instituţiilor publice şi al agenţilor
economici.
S.C. INDEPENDENŢA S.A., Sibiu, unde am ocupat funcţia de
economist, şef serviciu şi vicepreşedinte (director executiv adjunct) în
domeniul resurselor umane şi managementului. Îndeplinind, în
principal, activităţi şi responsabilităţi legate de normarea, încadrarea şi
antrenarea personalului, organizarea muncii, elaborarea de sisteme de
salarizare stimulative.

COMPETENŢE LINGVISTICE:
Limba română: citit, vorbit şi scris – nivelul excelent
Limba franceză. Citit, vorbit şi scris – nivelul bine.
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COMPETENŢE PERSONALE:
Disponibilitate la sarcini şi la programul de lucru, preocupare faţă de
domeniile cu caracter de noutate, spirit de organizare a muncii,
capacitate de analiză şi sinteză, operativitate în executarea atribuţiilor,
asumarea răspunderii asupra lucrărilor executate şi a deciziilor luate.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE:
Spirit de organizare a muncii, disponibilitate pentru lucrul în echipă şi
abilitate în comunicare sunt aptitudinile pe care le-am dobândit din
exercitarea funcţiilor de şef de serviciu şi de vicepreşedinte, dar mai
ales, din activitatea de control şi audit financiar în care, de regulă, am
coordonat echipe de control în cadrul unor acţiuni complexe.
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE:
Exigenţa, spirit critic, echilibru şi ajutor reciproc sunt aptitudini pe care
le-am dobândit din activitatea de control şi audit financiar în care
munca în echipă şi comunicarea cu persoanele supuse controlului sunt
esenţiale.
PERMIS DE CONDUCERE:
Pentru autoturisme (categoria B)
RECOMANDĂRI:
Persoanele de contact:
- Citrea Emil Constantin – Director al Camerei de Conturi, Sibiu;
- Cazan Emil – Prorector al Universităţii de Vest din Timişoara;
- Mihai Stelian – Director Economic al S.C. INDEPENDENŢA S.A.,
Sibiu
- Iordănescu Eugen – Director al CCIA, Sibiu.
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