
Pagina / - Curriculum vitae al  
..........................  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rachieru Alina 

Adresă(e) Strada Prieteniei, nr.2, bl.A13, sc.1, et.1, ap.19, 031606, sector 3, Bucureşti, România 

Telefon(oane) 0212081531 Mobil: 0723567057 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) alina.rachieru@caa.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

  

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Aprilie 2013- prezent      

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu gestiune administrative şi financiară 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

     -Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 
     -Analiza şi  supravegherea (lunar, trimestrial şi anual) a indicatorilor economici şi financiari               
       aprobaţi prin buget; 
     -Administrarea conturilor bancare şi a fondurilor financiare; 
     -Pregătirea raportărilor lunare către Consiliul de Administraţie şi Ministerul Transporturilor 
       (situaţii economico-financiare, indicatori de performanţă, investiţii); 
     -Controlul şi asigurarea respectării bazei legale în ceea ce priveşte plăţile legate de   
       contractele semnate de AACR cu partenerii săi; 
     -Organizarea evidenţei contabile; 
     -Asigurarea fondurilor financiare pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei (salarii,   
       aprovizionare, deplasări, administrativ); 
     -Organizarea activităţii comerciale şi de achiziţii (evidenţa  contractelor de   
       venituri  şi cheltuieli,organizarea activităţii de achiziţii publice); 
     -Organizarea şi controlul activitatăţii desfăşurate de compartimentele administrativ, IT şi  
       registratură. 
  

Numele şi adresa angajatorului AUTORITATEA  AERONAUTICĂ  CIVILĂ  ROMÂNĂ (AACR) 
Şoseaua  Bucureşti – Ploieşti, nr. 38-40  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei 
de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional. 

 

  

Perioada Februarie 2006- aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

     -Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 
     -Analiza şi  supravegherea (lunar, trimestrial şi anual) a indicatorilor economici şi financiari               
       aprobaţi prin buget; 
     -Administrarea conturilor bancare şi a fondurilor financiare; 
     -Pregătirea raportărilor lunare către Consiliul de Administraţie şi Ministerul Transporturilor 
       (situaţii economico-financiare, indicatori de performanţă, investiţii); 
     -Controlul şi asigurarea respectării bazei legale în ceea ce priveşte plăţile legate de   
       contractele semnate de AACR cu partenerii săi; 
     -Organizarea evidenţei contabile; 
     -Asigurarea fondurilor financiare pentru desfăşurarea activităţii organizaţiei (salarii,   
       aprovizionare, deplasări, administrativ); 
     -Organizarea activităţii comerciale şi de achiziţii (evidenţa  contractelor de venituri   
       şi cheltuieli,organizarea activităţii de achiziţii publice); 
     -Organizarea şi controlul activităţii compartimentelor administrativ, IT şi registratură. 
 

Numele şi adresa angajatorului AUTORITAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMĂNĂ (AACR) 

   Şoseaua  Bucureşti – Ploieşti, nr. 38-40  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei 
de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional. 

  
 
 

Perioada Februarie 2001- ianuarie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef/ Şef Serviciu financiar-Contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

      -Calculul impozitului pe profit, a TVA-ului lunar şi a obligaţiilor fiscale către bugetul de stat,  
        a cash-flow-ului zilnic, verificarea notelor contabile aferente cheltuielilor cu personalul; 
      -Verificarea lunară a înregistrărilor contabile (fişe de cont, componente de solduri, rulaje)  
        privind închiderea veniturilor şi cheltuielilor; 
      -Întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare şi a situaţiilor financiare semestriale şi   
        anuale (bilanţ contabil, anexe la bilanţ, note) conform IAS; 
      -Întocmirea declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetele locale. 

Numele şi adresa angajatorului AUTORITAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMĂNĂ (AACR) 

   Şoseaua  Bucureşti – Ploieşti, nr. 38-40  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei 
de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional. 

  
 

Perioada Iulie 2000- februarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

      -Organizarea şi controlul activităţii economice şi financiar-contabile atât pentru instituţie cât  
         şi pentru cele două sucursale din Piteşti şi Braşov; 
      -Întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli; 
      -Asigurarea şi urmărirea respectării legislaţiei contabile şi fiscale; 
      -Organizareainventarierii patrimoniului; 
      -Asigurarea instruirii personalului din subordine cu stabilirea procedurilor de lucru şi a fişei  
         postului;  
      -Pregătirea situaţiilor financiare către Consiliul de Administraţie şi acţionari; 
      -Controlul respectării procedurilor financiare interne; 
      -Avizarea ordinelor de achiziţie; 
      -Autorizarea realizării plăţilor, verificarea îndeplinirii programelor de investiţii; 
      -Controlul realizării contractelor de venituri şi cheltuieli. 
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Numele şi adresa angajatorului SC AVIAŢIA UTILITARĂ BUCUREŞTI SA 

                    
              

   

                                            Perioada August 1997- iulie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

     -Organizarea şi controlul activităţii contabile la Societatea de Management Financiar SA,    
       Fundaţia PRO, Janine Prod Com SRL, Profashion SRL, Janine Make-Up SA; 
     -Participarea la întocmirea bugetelor  de venituri şi cheltuieli pentru diverşi clienţi:   
       Fundaţia PRO, NDC, Fundaţia “Nişte Ţărani”, PRO Internaţional SRL, Media Graph,   
       PRO Foto; 
     -Întocmirea situaţiilor contabile lunare; 

       -Întocmirea raportărilor cerute de autorităţile române (buget de stat, bugete locale) la   
       termenele prevăzute de lege; 
     -Furnizarea către Departamentul financiar şi audit intern din cadrul Media PRO Group a      
       formatelor de raportare financiare lunare, raportări tip Gaap: contul de profit şi pierdere,    
       balanţa de verificare, situaţia fluxului de numerar, situaţia creanţelor/datoriilor între  
       firmele din cadrul grupului; 
     -Controlul situaţiilor privind executarea serviciilor de către clienţi, aprovizionarea de la  
       furnizori, respectarea termenelor de încasare/plată; 
     -Analiza soldurilor din balanţa de verificare; 
     -Verificarea documentelor de înregistrare a operaţiunilor contabile; 
     -Verificarea respectării legislaţiei contabile şi fiscale; 
     -Organizarea inventarierii patrimoniului; 

        - Asigurarea instruirii personalului din subordine cu stabilirea procedurilor de lucru şi a fişei  
         postului;  
        -Pregătirea situaţiilor financiare către managementul companiei. 

 
 

      Numele şi adresa angajatorului 
 
 

 
 

 
 
 

   SOCIETATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR SA- MEDIA PRO GROUP 

Perioada   Februarie 1997- august 1997 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

       -Prelucrarea informaţiilor financiar-contabile din documente ce decurg din relaţiile stabilite  
         între firme, clienţi şi furnizori; 
       -Întocmirea registrelor de casă (lei şi valută), jurnale vânzări/ cumpărări; 
       -Deconturi TVA; 
       -Evidenţa clienţilor şi furnizorilor; 
       -Calcularea statelor de salarii. 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
 

  SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION SA 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Ianuarie 1996- februarie 1997 
Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 

          Numele şi adresa angajatorului 

     -Prelucrarea informaţiilor financiar-contabile din documente ce decurg din relaţiile stabilite  
         între firme, clienţi, furnizori, bănci, organe fiscale, persoane fizice şi juridice; 
     - Calcularea statelor de salarii; 
     -Deconturi TVA; 
     -Probleme de personal; 
     -Întocmirea jurnalelor de cont curent, registrelor de casă , jurnalelor de vânzări/ cumpărări; 
     -Evidenţa deconturilor de cheltuieli (intern şi extern), deplasări interne şi externe,    
        înregistrare diferenţe de curs valutar. 

 
MANAGEMENTSERVICE INTERNATIONAL SRL 

 
 
 
 
 
 
 

                          Educaţie şi formare 

 

                                             Perioada Octombrie 2003- mai 2006 

             Calificarea / diploma obţinută   Diplomă profesională în management; Certificat professional în management. 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 CODECS- Open University Business School 

 
 

 

Perioada Noiembrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută   Expert contabil CECCAR 

  

  

  

Perioada 1990- 1995 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de licenţă 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ASE Bucureşti- Facultatea de Management 
Specializare- Management  în Transporturi, Construcţii şi Telecomunicaţii 

  

Perioada 1983- 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Economic şi de Drept  Administrativ nr.1 Bucureşti 

  

Perioada 1975- 1893 

  

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Generală nr.200, sector 3, Bucureşti 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
..........................  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B2  B1 

Limba germană   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate dezvoltată de a asculta; 
Bune abilităţi de comunicare şi tact în atât în relaţiile cu şefii cât şi cu subordonaţii; 
Capacitate mare de argumentare şi convingere. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de comunicare şi organizare a activităţilor; 
Capabilitate dezvoltată de a rezolva sarcini multiple într-un timp scurt; 
Rezistenţă prelungită pentru lucrul în condiţii de stres şi sub presiunea timpului; 
Îndeplinirea la un înalt nivel calitativ a tuturor sarcinilor. 

  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  WINDOWS, EXCEL, WORD 
  Programe contabilitate CIEL, LIGHT2000, WIZCount2000 

  

  

  

  

  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere cat. B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

