
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BERCU FLORIAN 

Adresă Municipiul Piteşti, jud. ARGEŞ 

Telefon   

 

 
 

Fax  

E-mail florin_rapid1@yahoo.com 

Naţionalitate ROMÂNĂ 

Data naşterii 19.05.1971 

 Masculin 

 

Experienţa profesională 
                                     Perioda 

 
2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator financiar/contabil şef  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Întocmirea bilantului, balanţa analitică lunară, întocmesc ordinele de plată, situaţia 
recapitulativă a salariilor; ţin evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate – execuţia 
bugetară; ţin evidenţa analitică a materialelor, imprimatelor, rechizitelor, obiectelor de 
inventar, mijloacelor fixe pentru care întocmesc balanţe analitice lunare, calculez 
lunar amortizarea mijloacelor fixe; răspund de organizarea activităţii 
administrative(având in subordine personalul administrativ in numar de 35 angajaţi), 
întocmesc lunar pontajul personalului din subordine şi-l prezint directorului 
unităţii;rezolv cu conducerea şcolii toate problemele ce revin sectorului administrativ-
gospodăresc; întocmesc planul de muncă al sectorului pe care îl supune aprobării 
conducerii unităţii; organizez, coordonez, îndrum şi controlez activitatea angajaţilor 
din subordine;urmăresc executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezint 
instituţia în probleme de resort la însărcinarea conducerii şcolii; membru in consiliul 
de administraţie, preşedintele comisiei ce organizează achiziţiile atat  cele  atribuite 
direct cât şi prin licitaţii publice, preşedinte comisie de recepţie lucrări efectuate,  
responsabil cu organizarea inventarierei anuale, colaborare cu Primăria Municipiului 
Piteşti, Inspectoratul Judeţean Argeş. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale Pitesti, str.intrarea Petrache Poenaru nr. 4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Învăţământ 

 

                                                  Perioada 
 
2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Administrator financiar/contabil şef  



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Întocmirea bilantului, balanţa analitică lunară, întocmesc ordinele de plată, situaţia 
recapitulativă a salariilor; ţin evidenţa încasărilor şi plăţilor efectuate – execuţia 
bugetară; ţin evidenţa analitică a materialelor, imprimatelor, rechizitelor, obiectelor de 
inventar, mijloacelor fixe pentru care întocmesc balanţe analitice lunare, calculez 
lunar amortizarea mijloacelor fixe; răspund de organizarea activităţii 
administrative(având in subordine personalul administrativ in numar de 35 angajaţi), 
întocmesc lunar pontajul personalului din subordine şi-l prezint directorului 
unităţii;rezolv cu conducerea şcolii toate problemele ce revin sectorului administrativ-
gospodăresc; întocmesc planul de muncă al sectorului pe care îl supune aprobării 
conducerii unităţii; organizez, coordonez, îndrum şi controlez activitatea angajaţilor 
din subordine;urmăresc executarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezint 
instituţia în probleme de resort la însărcinarea conducerii şcolii; membru in consiliul 
de administraţie, preşedintele comisiei ce organizează achiziţiile atat  cele  atribuite 
direct cât şi prin licitaţii publice, preşedinte comisie de recepţie lucrări efectuate,  
responsabil cu organizarea inventarierei anuale, colaborare cu Primăria Municipiului 
Piteşti, Inspectoratul Judeţean Argeş. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Pitesti, str. Nicolae Dobrin nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 1998-2001 

Funcţia sau postul ocupat  Operator PC, Desenator planşe PUG  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Întocmirea caietelor  de sarcini, documentatie  scrise, memoriu tehnic,planse 
desenate, participare la licitatii publice 
 

Numele şi adresa angajatorului SC Eftimex SRL , Pitesti, str. Fratii Golesti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Firmă proiectare 

Perioada 1996-1998 

Funcţia sau postul ocupat Sef depozit en-gross, semiproductie   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Raspundeam  de urmarirea activitatii  de ambalare de faina si malai la pungi de 
hartie, imbuteliere ulei la sticle de plastic, de a se produce conform standardelor 
sanitare, colaborare cu gestionarii si faceam aprovizionarea cu produse a depozitului 
en-gross, efectuam contabilitate primara, aveam subordine un numar de 25 angajati. 

Numele şi adresa angajatorului SC NEMMAR SRL depozit ICRA CAMPULUNG 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Vanzari en-gross si en-detail semiproductie de ambalare faina , malai si imbutelierea 
ulei la sticle de plastic 

Perioada 1989-1996 

Funcţia sau postul ocupat Sef depozit vanzari intern 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Raspundeam de bunul mers al activitatii de aprovizionare piese schimb a depozitelor 
de vanzari, colaboram cu sefii de sectii,cu serviciul aprovizionare,  precum si cu seful 
servici vanzari, directorul de productie, directorul comercial, 

Numele şi adresa angajatorului SC ARO SA, CAMPULUNG MUSCEL 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Constructii masini de teren ARO 

Educaţie şi formare  



Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută .................... 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Constantin Brancoveanu Pitesti 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Economist / finante banci 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Constatntin Brancoveanu Pitesti 

Perioada 1991-1993 

Calificarea / diploma obţinută Contabil 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Programe de formare profesionala avizate de ministerul muncii 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 

Perioada 1985-1989 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului formare 

Liceul „Dinicu Golescu” Campulung Muscel 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   ENGLEZA  ENGLEZA  ENGLEZA  ENGLEZA  ENGLEZA 

Limba   GERMANA  GERMANA  -  -  - 

Competenţe şi abilităţi sociale Am capacitatea de a ma integra rapid in colectivitate, discurs fluent in cadrul unui 
grup de persoane pe diverse teme, disponibilitatea la program prelungit de lucru, 
capacitatea de asculta si intelege problemele celor din jur.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am capacitatea de a conduce un grup de persoane, drept dovada conduc un numar 
destul de mare la actualul loc de munca in aparatul administrativ. Capacitatea de lua 
decizii, hotariri de a organiza activitatile a personalului din subordine 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Lucrez cu mare usurinta in programe informatice cum ar fi: 
Soft contabilitate, program office (microsoft excel, microsoft word, power point) 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

 


