
 

   CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAŢII PERSONALE  

Nume  Sichitiu  Vasile  Valentin 
Adresa   

Telefon   
Telefon mobile   

E-mail   
Naţionalitatea  ROMÂNĂ 

Data nasterii  30.11.1977  
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ      

Perioada   2006 - în prezent 
Numele si adresa angajatorului   SC ELPROMEX CONSULT SRL, Tg-Jiu, str. Calea Bucureşti nr. 71 

jud. Gorj 
Tipul de activitate   Administrare societate / Economic – financiar, Administrare 

investiţii şi achiziţii 
Funcţia sau postul ocupat  Administrator  / Director economic 

Principalele activităţi si  
responsabilităţi 

 Administrare societate comercială, evidenţă contabilă, pregătire 
documentaţie documentaţii licitaţii, achiziţii mijloace fixe ale 
societăţii: - terenuri, mijloace de transport, autoturisme etc., 
întocmire documentaţie pentru contracte de leasing, urmărirea 
respectării contractelor pentru licitaţiile adjudecate, urmărirea 
execuţiei lucrărilor şi decontarea acestora, achiziţii materiale pt. 
lucrări şi achiziţii utilaje cu montaj pentru beneficiari, etc. 
 
 

Perioada   2002  –  2006 
Numele si adresa angajatorului   SC VALSAN IMPEX SRL Tg-Jiu, str. Victoriei bl. 50 Parter 

Tipul de activitate   Economic – financiar, Administrare investiţii şi achiziţii  
 Funcţia sau postul ocupat  Director Economic 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Evidenţă contabilă, pregătire documentaţie documentaţii licitaţii, 
achiziţii mijloace fixe ale societăţii: - terenuri, mijloace de 
transport, întocmire documentaţie pentru contracte de leasing, 
urmărirea respectării contractelor pentru licitaţiile adjudecate şi 
decontarea acestora, achiziţii mărfuri, etc. 
 

Perioada   2000 – 2002 
Numele si adresa angajatorului   SC PT&DS IMPEX SRL , Tg-Jiu, Piaţa Centrală Etaj 

 Tipul de activitate   Economic 
 Functia sau postul ocupat  Contabil 

Principalele activitati si 
responsabilităţi 

 Evidenţă contabilă, întocmire documentaţie achiziţii publice. 
 

Perioada   1999 – 2002 
Numele si adresa angajatorului   BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE GORJ 

Tipul de activitate   ECONOMIC   
Funcţia sau postul ocupat  Referent economic 



Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Evidenţă contabilă. 
 

                                    Perioada    1998  – 1999 
Numele si adresa angajatorului   Independent Simeria Gheorghe 

Tipul de activitate   Contabilitate  
Funcţia sau postul ocupat  Contabil 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

 Evidenţă contabilă. 
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE        ³ 
 

Perioada   2011 
Numele si tipul instituţiei  C.E.C.C.A.R. 

 Domeniul studiat   Economic, resurse umane 
Tipul calificare , diploma 

obţinută  
 Cenzor, Inspector resurse umane 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  

 Perfecţionare 
 

 Perioada   2006 - 2008 
Numele si tipul instituţiei  C.E.C.C.A.R. 

  Domeniul studiat   Economic  
Tipul calificare , diploma 

obţinută  
 Expert contabil 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  

 Perfecţionare  
 
 

 Perioada   2005-2006 
Numele si tipul instituţiei  C.E.C.C.A.R. 

  Domeniul studiat   Evaluări de active şi societăţi comerciale, evaluări imobiliare, 
specializări în domeniu 

Tipul calificare , diploma 
obţinută  

 Atestat evaluator imobiliar, atestat evaluator intreprinderi şi societăţi 
comerciale 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  

 Perfecţionare 
 
  

 Perioada   1998-2002 
Numele si tipul instituţiei  UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI – FACULTATEA DE 

ŞTIINŢE ECONOMICE – SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL FIRMEI 
  Domeniul studiat   Economic – managerial 

Tipul calificare , diploma 
obţinută  

 Economist 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ 

  

 Studii universitare 
 
  

 Perioada   1998 – 1999  
Numele si tipul instituţiei  ŞCOALĂ POSTLICEALĂ – SPECIALIZARE CONTABILITATE 

  Domeniul studiat   Contabilitate 
Tipul calificare , diploma 

obţinută  
 Diplomă contabil 

Nivelul de clasificare a formei de  Specializare - Postliceale 



învăţământ 
  

 
  

 Perioada   1992 – 1996 
Numele si tipul instituţiei  Liceul Economic Tg-Jiu Specializare Comerţ 

 Domeniul studiat   Comerţ 
Tipul calificare , diploma 

obţinută  
 Diploma de bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ  

  

 Studii medii 
 
  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  ³ 
Limba maternă   

abilitatea de a citi 
abilitatea de a scrie 

  abilitatea de a vorbi 
 

Excelent 
Excelent 
Excelent 

 Limba engleză    
abilitatea de a citi 

abilitatea de a scrie 
  abilitatea de a vorbi 

 
Bine  
Bine 
Satisfăcător 

   
             Aptitudini şi competenţe       Capacitatea de comunicare foarte bună – dobândită prin  
                              sociale                    activitatea pe care am avut-o (relaţie executant – beneficiar)   
             Capacitatea de discernământ si luarea de decizii , chiar şi în  
                                     situaţii extreme – dobândită prin experienţa profesională pe care  
                                                              o am , pregătirea profesională , cunoaşterea legislaţiei. 

  

Spiritul de echipă şi relaţii de colaborare excelente cu alte instituţii. 
Abilităţi de coordonare şi supraveghere. 
 
Membru în următoarele asociaţii profesionale: 

  

 - CECCAR  -  Registrul Evidenţa Cenzorilor 
 - CECCAR  -  Registrul Expert contabil judiciar 
 - UNEVAR - Asociatia Evaluatorilor din Romania 
 

 Aptitudini şi competenţe              Bune, rezultate prin munca in echipă şi colaborare externă  
           organizatorice                            foarte bună 
 
Aptitudini şi competenţe 
tehnice   

 - Cenzor , atestat CECCAR, Legitimaţie 1194/2011    
 - Expert contabil – carnet nr. 32220/2008/A 

 - Evaluator de intreprinderi si active atestat de UNEVAR  
 - Cunoştinte de operare pe calculator : Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point), Internet Explorer and Doclib - 

 Permis de conducere auto          – categoria B, examinare în 1996  
 
 


