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Curriculum Vitae  
 
 

 

 

Informaţii personale   

Nume / Prenume  Micu Ibolya Katinka  

Adresa(e) LOC.BISTRITA, JUD.BISTRITA-NASAUD, ROMANIA  

 
Telefon(oane) 

 
Mobil :          
0733480502/serviciu  ; 

 
 
 

  

 
E-mail(uri) 

 
katinka_micu2006@yahoo.com; 

 

Naţionalitate(-tăţi) Maghiara  

Data naşterii 25,05,1963  

Sex Feminin  

Experienţa profesională 

                           

                                  Perioada 

        Funcţia sau postul ocupat 

        

          Activităţi si responsabilităţi           
principale 

 

                   

 

                      Numele şi adresa  

                          angajatorului 

 
 

 
09/2015 – prezent 
Sef serviciu financiar-contabil, juridic si administrativ 
 
- Organizearea, conducerea, îndrumarea, controlarea în condiţiile legii, a activitatii Gărzii în 
domeniul financiar contabil, gestionarea patrimoniului şi mijloacelelor materiale şi băneşti ale 
acesteia, urmărirea realizarii bugetului pe destinaţii, cu încadrarea strictă in alocaţiile 
bugetare pe capitole şi articole de cheltuieli, în condiţiile realizării unui management eficient 
şi de calitate; 
 
 
Garda Forestiera Cluj, Mun.Cluj- Napoca, Bd.Muncii, nr.18,Corp A, et 3 
Jud.Cluj 
 

 

Perioada 07/2010 – 09/2015  

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

  

Inspector sef adjunct economic  
 

 - Organizarea , coordonarea si raspunderea privind activitatea financiar-contabila; 
 - Coordonarea controlului financiar preventiv; 
 - Organizarea si aplicarea OMFP nr.1792/2003 ; 
 - Coordonarea activitatii de finantare a obiectivelor de investitii; 
 - Responsabilitati in implementarea SCI/M 
 

   

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Cluj Napoca, Str.Fabricii de Zahar 
nr.93/A, Jud.Cluj ( Comisariatul de Regim Silvic si Cinegetic) 
 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Controlul respectarii regimului silvic din fondul forestier -  
Compartiment economico-financiar si administrativ 
 

 

Perioada 06/2009 – 07/2010  

Funcţia sau postul ocupat Auditor intern 
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Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 - Elaborarea normelor proprii de audit intern; 
 - Elaborarea  planului anual de audit public intern; 
 - Efectuarea activităţii de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate; 
 - Elaborarea raportului de audit; 
 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Cluj Napoca, Str.Fabricii de Zahar 
nr.93/A,Jud.Cluj 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Compartiment Audit intern 
 
 

 

Perioada 05/2005 - 06/2009  

Funcţia sau postul ocupat Contabil sef  

   

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Cluj Napoca, Str.Fabricii de Zahar 
nr.93/A, Jud.Cluj 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Controlul respectarii regimului silvic din fondul forestier- 
Compartiment economico-financiar si administrativ 

 

   

Perioada 11/2001 - 05/2005  

Funcţia sau postul ocupat Contabil sef  

   

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Cinegetic Bistrita  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Controlul respectarii regimului silvic din fondul forestier 
 
 

 

Perioada 04/1992 – 11/2001  

Funcţia sau postul ocupat Director economic 
 

 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 -Organizarea evidentei financiar- contabile, atributii de resurse umane, intocmirea statelor  de 
plata a angajatilor, intocmirea si depunerea declaratiilor  lunare privind obligatiile  institutiei 
fata de bugetul de stat. 

 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S.C.”3+1” S.R.L.Bistrita  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Comert cu amanuntul de marfuri nealimentare si activitate de alimentatie publica  

   

Perioada 02/1988 – 04/1992  

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Atributii in cadrul Compartimentul aprovizionare – desfacere – transport; facturare, gestiune 
depozit ingrasaminte chimice. 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Intreprinderea Agricola de Stat Bistrita  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Agricultura  

 

Educaţie şi formare 

Perioada 

 

 

2006 - 2008 
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Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
                          

 
                                    Perioada                                

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
                                

                                   Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

       învăţământ/furnizorului de              
formare 

                                 
                                    Perioada                       

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

        învăţământ/furnizorului de          
 formare 

 
                               Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
                           

                                Perioada                                   
Calificarea/diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
                                            

                            Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 

Perioada  
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Diploma Masterat – Marketing, audit financiar si expertiza contabila  
 
Universitatea de „Vest Vasile „Goldis Arad 
 
 
1983 - 1988 
Diploma de Licenta - economist 
Universitatea „Babes – Bolyai „Cluj Napoca 
Facultatea de Stiinte Economice 
Specializare :contabilitate si economie agrara 
 
 
2019 
Certificat – Comunicare Asertiva  si managementul conflictelor 
Harrison Consulting&Management 
 
 
 
2018 
Certificat – Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial 
Institutul National dre Control Intern din Romania 
 
 
 
2016 
Certificat -S.E.A.P.-Achizitii publice prin mijloace electronice. 
Express Learning 
 
 
 
2016 
Certificat  - Management Financiar si Contabilitate Bugetara 
Agentia Nationala a Functionarilor Publici 
 
 
 
2015 
Certificat - Managementul performantelor  institutiilor din sistemul national de protectie a 
mediului 
MMAP – Program operational - Dezvoltarera Capacitatii Administrative 
 
 
2014 
Certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi 
Ministerul Finantelor Publice 
Scoala de finante Publice si vama 
 
 

 2014 
  Certificat - Seminar: Managementul Contabilitatii si Institutiilor publice 
   
 TAK education 
 
 

 2013 
 Certificat - Program de pregatire Implementarea si evaluarea Sistemului de Control 
Intern Managerial. Control Financiar. 
SC AFI TRAINING GROUP SRL  Bucuresti 
 
 
 
2011 

` 
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Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Pertioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

 2011 
 Certificat – Control financiar preventiv propriu, componenta a controlului intern la nivelul   
institutiilor publice 
 Ministerul Finantelor Publice 
 Scoala de Finante Publice si Vama 
 
 2011 
Certificat de participare seminar „ Contabilitatea si salarizarea in institutiile   publice „ 
  TAK Education ; Ministerul Finantelor Publice – Scoala de Finante Publice si Vama 

 

Perioada 2009  

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 
                                        Perioada 

Certificat Auditor intern 
MMFES – MECT – TTNI SMART SRL Bucuresti 
 

 
 

  2008 

 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire Program de perfectionare Managementul institutiilor publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

INA  

 
Perioada 

 
2007 

 

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 

Certificat Operare Computer 
Permis european de conducere a computerului START – ECDL -module 1;4;2;3;7 
INA 

 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
 învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

                                         Perioada 

 
2007 
Certificat – Contabilitate publica”Inchiderea exercitiului financiar 2006” 
Real Team Consulting 
 
 

2006 

 

Calificarea/diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

Certificat -Noile reglementari in contabilitatea bugetara aplicabile de la 01,01,2006; 

Contabilitatea publica – inchiderea exercitiulu financiar 2006 

 Tema Invest Training Company; SC Real Team Consult SRL 
 

 

Perioada 
           Calificarea/diploma 

obţinută Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 

                                          Perioada 
           Calificarea/diploma 

obţinută Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 

2006 

Certificat – Noul cadru legisilativ privind achizitiile publice 
INA 
 
 
 
 

1996 
Certificat – Perfectionare in domeniul contabilitatii 
CEPECOOP 
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Perioada 1977-1981  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalureat  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul de Matematica -  Fizica „ Liviu Rebreanu ” Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

Obiectivitate in apreciere, capacitate de implementare, capacitate de a rezolva eficient 
problemele, capacitate de asumare a responsabilitatilor, capacitate de autoperfectionare si 
de valorificare a experientei dobandite,creativitate si spirit de initiativa 

 

 

Limba maternă 

 

 Maghiara  

 

Limbi străine cunoscute  Germana  

Autoevaluare 
                  Nivel european (*)             

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

B
1
  

Utilizator 
independent  

B
1
  

Utilizator 
independent  

B
1  

Utilizator 
independent  

B
1 

Utilizator 
independen

t  

B
1  

Utilizator 
independen

t  
 

 

   

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de a munci in echipa, capacitatea de a munci independent  

   

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare calculator, Word, Excel, programe informatice de contabilitate, gestiune, internet. 
Certificare ECDL 

 

   

Permis de conducere Permis ,categoria B  

 
 


