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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ghinea Simona-Alina 

Adresă Turnu Magurele, România Bl.P2, sc.A, et.2, ap.10, str. Pompierilor, 145200,  

Telefon +40762 654 098   

Fax - 

E-mail ghinea_s@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 03.04.1973 

Sex Feminin 

 
 

Experienţa profesională                                                             

  

Perioada 18.07.2022 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea si coordonarea tuturor activitatilor din cadrul CRFPA Teleorman, 

supravegherea procesului de administrare, a procesului de sustinere a 

invatamantului vocational si a modului de organizare si desfasurare a cursurilor 

de formare profesionala pentru adulti 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Formare profesionala a adultilor 

 

Perioada 01.02.2011 – 19.07.2022 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intocmirea actelor de procedura specifice domeniului insolventei si 

reprezentarea angajatorului in fata instantelor de judecata in calitate de 

practician in insolventa 

Numele şi adresa angajatorului TANASA SI ASOCIATII SRL, Bucuresti, Bd. Unirii, bl. J2, sc. 2, ap. 47, sector 3 

Activitati de administrare si lichidare judiciara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 01.10.2013 – 28.04.2021 

Funcţia sau postul ocupat Director general societate comerciala 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul activitatii societatii 

Numele şi adresa angajatorului TNS EXPERT CONT SRL, Turnu Magurele, Str. Vlad Tepes, bl. M1, sc. A-B, parter 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitati de contabilitate si audit financiar, consultant in domeniul fiscal 

 

Perioada 28.11.2012 – 22.09.2013 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii  Direcţiei economice, buget-finanţe 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Teleorman, Alexandria, str. Dunarii, nr. 178 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Administraţie publică  locală 
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Perioada 01.03.2012 – 27.11.2012 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii compartimentului comercial 

Numele şi adresa angajatorului SC APA SERV SA, Alexandria, str. Vedea, nr. 31 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Servicii comunitare de utilităţi publice 

 

Perioada 01.01.2008 – 29.02.2012 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii compartimentului de evidenţă financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului APA SERV SA Sucursala Turnu Magurele, str. Stadionului, nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Servicii comunitare de utilităţi publice 

 

Perioada 17.05.2006 – 31.12.2007 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii compartimentului de evidenţă financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului AQUA TUR SRL Turnu Magurele, str. Stadionului, nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Servicii comunitare de utilităţi publice 

 

Perioada 01.12.2003 – 16.05.2006 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii compartimentului de evidenţă financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului TAC SA Turnu Magurele, str. Stadionului, nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Servicii comunitare de utilităţi publice 

 
Perioada 15.01.2002 – 30.11.2003 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii compartimentului de evidenţă financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului RA SAGO Turnu Magurele, str. Stadionului, nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Servicii comunitare de utilităţi publice 

 
Perioada 01.04.1999 – 14.01.2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu impozite si taxe locale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii de stabilire, constatare, control, urmărire si incasare a 

veniturilor bugetului local. 

Numele şi adresa angajatorului Primăria municipiului Turnu Magurele, str. Republicii, nr.2 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Administraţie publică  locală 

 
Perioada 04.01.1999 – 31.03.1999 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de evidenţă financiar-contabilă in cadrul Serviciului Buget - 

Contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului Primăria municipiului Turnu Magurele, str. Republicii, nr.2 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Administraţie publică  locală 
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Perioada 01.10.1996 – 09.03.1998 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului 

Numele şi adresa angajatorului TURRIS SA, Turnu Magurele 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Servicii de alimentaţie 

 
 
 
 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2015 - 2019 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in Drept / Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept penal, Drept comercial, Dreptul muncii, Dreptul familiei, Drept 

constituţional si instituţii politice, Dreptul instituţional european 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Stiinţe Juridice, Politice si Administrative 

din Bucuresti 

 
 

Perioada 01.07.2010- 04.07.2010 

Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare Expert fiscal/ Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Fiscalitate/Verificarea documentelor fiscale si contabile din punct de vedere legal 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitaţii de Sanse/ SC STANDARD MANAGEMENT 

GROUP SRL 

 
 

Perioada 13.04.2007- 16.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Specializare Inspector Resurse Umane/ Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Codul muncii/ Dezvoltare profesionala in domeniul recrutarii si selectiei 

personalului, intocmirii si gestionarii documentelor de evidenta a personalului 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitaţii de Sanse/ Scoala Romana de Afaceri 

 
 

Perioada 2007 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil/ Autorizaţie de exercitare a profesiei de expert contabil / 

contabil autorizat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Fiscalitate, Audit financiar-contabil, Drept comercial, Expertiză 

contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România. 

 
 

Perioada 05.12.2005 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Practician in insolvenţă/ Autorizaţie de exercitare a profesiei de practician in 

insolvenţă  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Drept, Contabilitate, Fiscalitate 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Uniunea Naţională a Practicienilor in Insolvenţă din România 
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Perioada 1992 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Economist/  Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Fiscalitate, Finante, Monede si management bancar, Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Finanţe, Bănci şi 

Contabilitate 

 
 

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Economist/  Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Economia turismului, Marketing, Managementul serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Universitatea Româno-Americană Bucureşti – Facultatea Economia Turismului 

Intern şi Internaţional 

 
 

Perioada 1987 – 1991 

Calificarea / diploma obţinută Mecanic maşini si utilaje industriale / Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Profilul Electrotehnică / Matematică – Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ /furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Unirea 

 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Franceza   A1  A1  A1  A1  A1 

Engleza   A1  A1  A1  A1  A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a lucra in echipa si de a conduce, spirit de iniţiativa, flexibilitate 
in relaţionare, capacitate de ascultare, abilitaţi de abordare pozitiva, 
constructiva a problemelor, abilitaţi de gestionare a conflictelor. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a discerne si spirit de decizie, analiza si evaluare a situatiilor, 
adaptarea la situatiile care se ivesc, responsabilitate  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Aptitudini dobândite prin studiu individual si experienta la locul de munca 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Uutilizare Word, Excel, programe informatice folosite in activitatea 
profesională curentă, navigare pe Internet. 

Alte competenţe şi aptitudini Integritate, autoritate, credibilitate (prin experienta profesionala), rezistenta 
psihica si fizica, flexibilitate si adaptare la schimbare 

Permis de conducere Categoria B. 
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Informaţii suplimentare • In perioada 2019-2022 , membra a Consiliului de Administratie al SC APA 
SERV SA Teleorman 

 

• Inscrisa din anul 2010 in Grupul Expertilor Contabili Judiciari – Ministerul 
Justitiei, ca expert contabil – membru al CECCAR- Filiala Teleorman 

 

• Din anul 2008 desfasor in mod independent activitati de contabilitate si 
audit financiar, consultanta in   domeniul fiscal 

 

• In perioada 2004-2012, consilier judetean la Consiliul Judetean Teleorman 
 

• Alte functii detinute: cenzor al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din 
Romania, cenzor al SC Administrare Urbana SRL Turnu Magurele, membra a 
Consiliului de Administratie al Spitalului municipal Turnu Magurele, membra 
a Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria 

 

• Absolventa a cursului pentru ocupatia de formator, organizat in iulie 2020 
de catre Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Teleorman 

 

• Absolventa a cursului privind managementul spitalicesc, organizat in anul 
2017 de catre Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si 
Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti  (SNSPMPDSB) 

 

• Pregatire profesionala continua ca stagiar an. I-III al  Camerei Auditorilor 
Financiari din Romania, in perioada 2014-2017 

 

   


