Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon
E-mail(uri)

Masalagiu Gabriela
Judeţul Iaşi,comuna Miroslava,strada Florilor nr.2
0722633795
gabriela.masalagiu@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

1968

Gen

Poziția vizată /
Domeniul ocupațional

Feminin
Director economic
Apavital S.A.,Iași, strada M. Costăchescu nr.6

Experienţa profesională
Numele și adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Apavital S.A., Iași, strada M. Costăchescu nr.6

2002-prezent
Şef Serviciu Contabilitate
Managementul activităților Serviciului Contabilitate;
Acordarea vizei de control financiar preventiv pentru activitatea de investiții a societății, contracte de
închiriere, avansuri de trezorerie, ordine de deplasare ;
Întocmirea situațiilor financiare anuale compuse din bilanț, cont de profit, note explicative, situația
activelor ;
Întocmirea raportului administratorilor –declarația financiară;
Colaborarea cu auditorii angajați de societate privind auditul statutar ;
Colaborarea cu misiunile de control ale ANAF și Curții de Conturi;
Întocmirea și depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit;
Depunerea situațiilor financiare anuale la termen;
Verificarea și depunerea deconturilor lunare de TVA-formular 300 și a declarației a declarației
informative privind livrările de bunuri/prestările de servicii și achizițiile efectuate pe teritoriul național formular 394;
Verificarea și depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare
D390;
Verificarea și depunerea situației privind raportările semestriale;

Participarea la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
Verificarea și balanțelor analitice pe conturi și a notelor contabile privind concordanța dintre evidența
analitică și cea sintetică;
Participarea la elaborarea de politici financiare și planuri de dezvoltare economică;
Stabilirea atribuțiilor, obiectivelor și responsabilităților clare și în timp real pentru posturile din cadrul
serviciului Contabilitate ;
Instruirea personalului din subordine privind legislația din domeniu;
Întocmirea documentației privind inventarierea anuală;
Întocmirea procesului verbal de inventariere anuală;
Stabilirea traseelor de comunicație a documentelor primare suport a înregistrărilor contabile până la
arhivarea lor;
Întocmirea ancheta statistică anuală și a rapoartelor solicitate de organele de control ,directorul
general și alte compartimente ;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Numele şi adresa angajatorului

Contabilitate

Apavital S.A.,Iaşi, strada Mihail Costăchescu nr.6

Perioada 1996-2002
Funcţia sau postul ocupat Economist
Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la întocmirea situațiilor financiare anuale, a declarației de impozit pe profit ;
Evidenţă contabilă privind furnizorii, clienții și înlocuitor al șefului de serviciu;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contabilitate

Numele şi adresa angajatorului S.C.Moldoplast S.A.,Iaşi, strada Chişinăului nr.35
Perioada

1987-1996

Funcţia sau postul ocupat

Economist

Activităţi şi responsabilităţi principale
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Evidenţă contabilă
Contabilitate

Educație și formare
Perioada

Calificarea/
Diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

Calificarea/
Diploma obținută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2007-2009
Diplomă master studii europene

Studii europene
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
1987-1992
Economist

Economia industriei construcțiilor și transporturilor
economist

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/
Diiploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare
Programe de perfecționare profesională

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
2009
Formator
Formare profesională 2009
Formator
Intelinvest Consulting SRL
Program de dezvoltare managerială organizat de ADECCO decembrie 2017
Curs de specializare WATUSER 2016 organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi
septembrie 2016
Aspecte contabile și fiscale închidere 2013 organizat de OK SERVICE februarie 2014
Leadership de înaltă performanță organizat de CODECS S.A. august-septembrie 2009
Programul ,,Contractul Fidic” 07-08 mai 2009
Schimbări ale sistemului fiscal românesc organizat de OK SERVICE 29 octombrie 2008
Management Performant organizat de CODECS SA aprilie –iunie 2005
Noutăți legislative în domeniul financiar organizat de DOMA SERV SRL 26-28 noiembrie 2004
Închiderea exercițiului financiar 2003 organizat de OK SERVICE februarie 2004

Competențe personale
Limba maternă
Limbi străine
Franceză
Germană
Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere

Proiecte

Română
Scris

Citit

B2
A1

B2
A1

Conversație
B2
A1

Spirit de echipă, competență, eficiență;
Bună capacitate de adaptare în medii interculturale;
Persoană orientată către interlocutor;
Aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora și implementa un proiect, abilitatea de a coordona
echipe de lucru, capacitatea de a lua inițiativa si capacitatea de a răspunde pozitiv în situații de criză,
de a gestiona diferențe interindividuale în acțiunile de muncă;
Experiență de 18 ani în aplicarea și utilizarea programului integrat Cros Erp ;utilizator experimentat
în Excel, Word; Power Point
Nu deţine

Octombrie 2012 – prezent – Formator , programe calificare nivel 2 :
- Electromecanic stații pompare apa-canal - 2 grupe
- Operator instalații apa si canalizare – 11 grupe
Mai 2018-formator
- Program de instruiri și schimburi de experiență a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de
alimentare cu apă și canalizare membre AMAC

