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Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Toader Sanda 

Adresă - 

Telefon 0244/402 380   

Fax 0244/402 381 

E-mail  conpet@conpet.ro 

  

Naţionalitate ROMANA 
  

Data naşterii   - 
  

Sex FEMININ 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 02.06.2014- prezent 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR ECONOMIC 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  CONPET SA, str. Anul 1848, nr.1-3, Ploiesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator național de țiței, gazolină și etan lichid prin conducte 

Perioada 08.11.2012-01.06.2014 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR FINANCIAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii directiei financiare 

Numele şi adresa angajatorului CONPET SA, str. Anul 1848, nr.1-3, Ploiești 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transportator național de țiței, gazolină și etan lichid prin conducte 

Perioada  07.2011-10.2012 

Funcţia sau postul ocupat  MANAGER 

mailto:conpet@conpet.ro
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       Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonarea misiunilor de audit financiar efectuat la firmele: Hidro 
Prahova SA; Neptun SA; Forja Neptun SRL; Uzina Automecanica 
Moreni SA; IMUT SA Moreni; Fibec SA; Fibec Holding SA; Planoil 
Industries SA; Remat SA  si audit intern la firmele: Rafinaria Astra 

Romana SA; Palace SA; Medimfarm SA  

 dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii 

 Participarea la misiunile de audit in calitate de responsabil de misiune 

 Expert responsabil in misiuni de intocmire a proiectelor de reorganizare 

a societatilor prin divizare sau fuziune 

 Consultanta in afaceri, restructurare de activitati 

 Intocmirea si sustinerea planului de afaceri si/sau studiului de 
fezabilitate pentru proiecte de investitii cu finantare din fonduri 

structurale   

 Auditarea proiectelor cu finantare din fonduri europene nerambursabile 
( POR, POSMEDIU si POSDRU ).  

Numele şi adresa angajatorului SC FISCAL CONSULT SRL, Sinaia, str. Octavian Goga, nr. 11, Prahova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Perioada  07.2010-02.2011  

Funcţia sau postul ocupat ADMINISTRATOR PUBLIC  

Activităţi şi responsabilităţi principale Ordonator principal de credite 

Numele şi adresa angajatorului Municipiul Ploiești 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Perioada 12. 2009-05 2010  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii de metodologie si administrare a veniturilor statului  

Numele şi adresa angajatorului DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  

Perioada 03.2003-11.2009 

Funcţia sau postul ocupat MANAGER ECONOMIC 

Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonarea misiunilor de audit financiar efectuat la firmele: Neptun 
SA; Forja Neptun SRL; Uzina Automecanica Moreni SA; IMUT SA 
Moreni; Fibec SA; Fibec Holding SA; Planoil Industries SA; Remat SA; 
Staff Collection SRL; CAN Serv SRL; Administratia Zonei Libere 

Giurgiu si audit intern la firmele: Rafinaria Astra Romana SA; Palace 
SA; Medimfarm SA 

 dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu clientii 

 Participarea la misiunile de audit in calitate de responsabil de misiune  

 Expert responsabil in misiunea de intocmire a proiectelor de 

reorganizare a societatilor prin divizare sau fuziune 

 Consultanta in afaceri, restructurare de activitati 

 Intocmirea si sustinerea planului de afaceri si/sau studiului de 
fezabilitate pentru investitii cu finantare din fonduri structurale   

 Auditarea proiectelor cu finantare europeana 

Numele şi adresa angajatorului TOPCONSULT LTD , SINAIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit si expertiza contabila 

  

Perioada 01.10.1990- 03.2003 

Funcţia sau postul ocupat MANAGER FINANCIAR 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea si conducerea activitatii financiare 

 Asigurarea bunei gestionari a patrimoniului societatii 

 Asigurarea respectarii legislatiei fiscale la nivel de firma, organizarea, 

contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigurarea 
efectuarii la timp a inregistrarilor 

 Intocmirea rapoartelor privind activitatea economica si financiara si 
prezentarea acestora consiliului de administratie si actionarilor societatii  

 Elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si a fluxurilor de numerar 

 Elaborarea programelor pentru imbunatatirea indicatorilor financiari 

 Participarea in calitate de membru la sedintele consiliului director 

 Responsabil al programului de management al riscului 

 Elaborarea procedurilor de lucru pentru compartimentul financiar-contabil 

 Pregatirea si prezentarea proiectelor de investitii 

Numele şi adresa angajatorului PALACE SA,  Sinaia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism, hoteluri si restaurante 

  

Perioada 12.1985-30.09.1990 

Funcţia sau postul ocupat MANAGER FINANCIAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Asigurarea bunei gestionari a patrimoniului societatii 

 Asigurarea respectarii legislatiei fiscale la nivel de firma, organizarea 

contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigurarea 
efectuarii la timp a inregistrarilor 

 Intocmirea bugetul general si fluxul de numerar ale societatii si, sustinerea 
acestora in fata organelor de conducere, impreuna cu propuneri de 
dezvoltare a activitatii 

 asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a 
balantelor de verificare, bilanturilor semestriale si anuale, precum si a 
situatiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari 

 Raportarea rezultatelor financiare ale firmei, analizarea rezultatelor 
financiare si prezentarea propunerilor de masuri pentru cresterea 

rentabilitatii 

 Elaborarea si implementarea sistemului general de evidenta a gestiunii firmei 

 Conducerea si organizarea activitatii departamentului financiar - contabilitate 

 Elaborarea programelor pentru imbunatatirea indicatorilor financiari 

 Responsabil al programului de management al riscului 

 Elaborarea procedurilor de lucru pentru compartimentul financiar-contabil; 

 Organizarea si realizarea divizarii OJT PRAHOVA in 11 societati comerciale.  

Numele şi adresa angajatorului OJT PRAHOVA,  Sinaia  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism, hoteluri si restaurante 

  
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Administratie publica si integrare europeana   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice  Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

                                                  Perioada 2007 am dobandit calitatea de consultant fiscal 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ de LICENȚĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Finante-Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Cursuri și calificări  2005 curs “Auditul financiar al entitatilor din piata de capital” organizat de centrul 
de pregatire financiara “Millenium” 

 2002 curs Standarde Internationale de Contabilitate si audit financiar organizat de 
Institutul Financiar Roman 

 2000 am dobandit calitatea de practician in reorganizare si lichidare judiciara 

 2000 am dobandit calitatea de auditor financiar; 

 1998 am dobandit calitatea de evaluator si membru ANEVAR 

 1997 curs formare evaluatori organizat de A.N.Privatizare Bucuresti 

 1995 curs postuniversitar organizat de Academia de Studii Economice “ Drept 
International ” 

 1994 curs organizat de PHARE “Managementul in turism” 

 1992 am dobandit calitatea de expert contabil 

 1989 curs postuniversitar organizat de Academia de Studii Economice ”Metode si 
tehnici moderne de contabilitate” 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
 

 

Limba străină cunoscută Limba Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale - abilitati de comunicare interpersonala 
- atitudine proactiva, entuziasm şi motivatie 
- spirit de echipa 
- orientare catre client, rezolvarea cu tact a situatiilor tensionate  
- initiativa şi putere de convingere 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- abilitatea de a folosi cunostinte, tehnici si resurse specifice in realizarea 
atributiilor primite; 

- aptitudinea pentru analiza in luarea deciziilor; 

- capabilitate de decizie  in probleme de organizare la nivel de entitate; 
- rapiditate de intelegere a complexitatili unei entitati; 
- persoana organizata şi analitica,; 
- implicarea in procesul de pregatire a membrilor noi ai echipei 
- implicarea in aplanarea situatiilor conflictuale aparute in cadrul entitatii;  
- management eficient al timpului prin prioritizarea activitatilor 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte avansate de operare PC, MS Office (Word, Excell, Power Point etc.) 

  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare 2003-2006 - presedinte Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania 
(UNPIR)- filiala Prahova; 
2006-2010 - presedinte comisia de disciplina a filialei UNPIR Prahova 

  

 


