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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bota Andreea Monica 

Adresă  
 

Telefon  Mobil:  

E-mail  
  

Naţionalitate romana 
  

Data naşterii 26.10.1975 
  

                                                         Sex Feminin 
  

             Locul de munca vizat         
/Domeniul ocupational  

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 26.03.2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Practician in insolventa, membru UNPIR 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Administrator judiciar/Lichidator judiciar in cadrul dosarelor de insolventa, 
desfasurarea de activitati specifice ale administratorului/lichidatorului judiciar .De la 
infiintarea filialei  UNPIR Satu Mare, sunt membru in comisia de cenzori a filialei. 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Insolventa BOTA ANDREEA MONICA , Satu Mare, 
str.Randunelelor, nr.6/4, jud. Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesie liberala, domeniul financiar/contabil/juridic 
  

Perioada 11.02.2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Evaluator proprietati imobiliare, membru ANEVAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitati de Evaluarea proprietatilor imobiliare 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet individual-BOTA ANDREEA MONICA-EXPERT EVALUATOR, Satu Mare, 
str.Randunelelor, nr.6/4, jud. Satu Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesie liberala, domeniul Bunuri imobile 

  

Perioada 01.10.2009-01.04.2011 

Funcţia sau postul ocupat Administrator Imobile 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea proprietatilor imobiliare ale Romtelecom, studierea pietei imobiliare si 
identificarea de clienti pentru inchirierea  imobilelor neutilizare, dezvoltarea de bune 
relatii cu chiriasii spatiilor Romtelecom, cresterea veniturilor din inchirierea 
proprietatilor,  realizarea unui marketing corespunzator al acestora.  
Coordonare activitatii legate de patrimoniu, intabulare, intretinere-reparatii, curatenie, 
securitate, inventarierea activelor, optimizare costuri 

 

Numele şi adresa angajatorului SC ROMTELECOM SA, Piata Presei Libere nr. 3 – 5, cladirea City Gate, Etajele 7-
18 din Turnul de. Nord, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate imobiliara in sectorul telekom  

  

Perioada 01.01.2007 - 01.10.2009 
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Funcţia sau postul ocupat Administrator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul activelor abandonate, responsabila de relatia cu autoritatile locale si cu 
societatile comerciale si persoanele implicate in conservarea activelor, mentenanta 
activelor abandonate , supravegherea, siguranta si inventarul activelor fixe si a 
obiectelor de inventar, pregatirea si sustinerea dezafectarii cladirilor si activelor 
abandonate, actualizarea contractelor de utilitati, vizite saptaminale a activelor 
abandonate, sprijinirea proiectelor de golire, demolare si vinzarea a activelor. 

Numele şi adresa angajatorului SC OMV PETROM SA, Str. Coralilor 22 Sectorul 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate imobiliara in sectorul de petrol si gaze 

  

Perioada 01.04.2005 - 01.01.2007 

Funcţia sau postul ocupat Sef Birou Marketing ( si Sef Birou cu atributii de Ofiter de Implementare ) 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Implementarea politicilor PETROM cu privire la activitatea comerciala si tehnica in 
sucursala, organizarea si administrarea tuturor resurselor alocate sucursalei, 
planificarea necesarului proiectelor de investitii, sustinerea departamentului Non Oil 
Business la organizarea si aprobarea necesarului de achizitii pentru 
sucursala,implementarea politicii de restructurarea a personalului, activitatea de 
relatii publice, instruirea personalului din statii referitor la implementarea 
procedurilor de marketing si comerciale ale Petrom, colectarea, raportarea, 
verificarea informatiilor referitoare la implementarea procedurilor, raportarea si 
verificarea lucrarilor de mentenanta, reprezinta societatea in fata tertilor .... 

Numele şi adresa angajatorului SC OMV PETROM SA, Str. Coralilor 22 Sectorul 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate Economica si Marketing in sectorul de petrol si gaze 

  

Perioada 01.11. 1998 - 01.04.2005 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Tinerea contabilitatii si a evidentelor financiar contabile, intocmirea preturilor 
pentru produse petroliere si complementare, participarea la activitatea de 
inventariere, inaintarea de propuneri pentru stabilirea preturilor la produse 
complementare ( Non Oil Business), dezvoltarea si mentinerea unor bune relatii de 
colaborare cu colegii si clientii/furnizorii companiei . 

Numele şi adresa angajatorului SC  PETROM SA, Str. Coralilor 22 Sectorul 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate Economica in sectorul de petrol si gaze  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenta , Economist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil:  Economic, Modul: Gestiune , Contabilitate si Control Financiar,  
Specializarea : Contabilitate si Informatica de gestiune  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, Facultatea Stiinte Economice, str.Teodor 
Mihali, nr.58-60, Cluj Napoca 

  

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management si Relatii Internationale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice - Bucuresti , Bd. Dacia nr. 41, sector 1 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma, Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fonduri structurale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Euro Best Team , Bucuresti , Lt. Stefan Marinescu, nr. 9, et.4  

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Practician in insolventa  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Drept, Management, Evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, Strada Vulturilor nr. 
23 sector 3, Bucuresti  
 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator bunuri imobile  ( membru ANEVAR ) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea proprietatilor imobiliare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania , Strada Scărlătescu nr. 
7, Sector 1, Bucureşti 

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul National pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy, Satu Mare, 
str.Vasile Lucaciu nr.8, jud.Satu Mare 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)          Intelegere                             Vorbire                                 Scriere 

Autoevaluare     Ascultare   /    Citire       Participare la conversatii / Discurs       Exprimare scrisa  

Limba      -  ENGLEZA         Mediu    /     Mediu                      Mediu     /        Mediu                    Mediu 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabila, optimista, ambitioasa, cinstita, harnica, orientata spre rezultat, 
perseverenta , spirit de echipa, capacitate de adaptare la conditii noi, comunicativa, 
serioasa, capabila sa asimilez rapid noi informatii 

Competente si abilitati 
organizatorice 

Capacitate de sinteza si analiza, capacitate decizionala, organizata, meticuloasa, 
punctuala , capacitate de implementare politici si proceduri, aptitudini de 
coordonare, abilitati de negociere, capacitate de a lua decizii in conditii de stres si 
termen limita, spirit analitic 

Competente si aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 MS Office ( world , excel , power point ) 

Permis de conducere Categoria B  

Informatii suplimentare Casatorita, un copil  

Anexe  Diploma de licenta si foaie matricola, copie dupa cartea de munca, extras din 
REVISAL . 

 




