
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Cristina - Andreea Ene 

Str. Dromichete, nr. 03, Bl. D4, Sc. C, Ap. 14, 110259 Pitesti (România) 

 +40756399773    

 ene.andreea25@yahoo.com 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2015–Prezent Masterand
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, Specializarea Contabilitate 
Managerială şi Audit Contabil, Pitesti (România) 

01/10/2012–30/06/2015 Economist Licentiat in domeniul Contabilitate
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Contabilitate şi Informatică 
de Gestiune, Pitesti (România) 

15/09/2008–15/06/2012 Diplomă Bacalaureat Promoţia 2012
Colegiul Naţional "Alexandru Odobescu", Pitesti (România) 

15/09/2000–15/06/2008 Examen Capacitate
Scoala Generală nr. 16 "I.L. Caragiale", Pitesti (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză B2 C1 B2 B2 C1

Franceză A2 B1 A2 B1 B1

spaniolă C2 B1 B2 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Sunt o persoană sociabilă, cu bune abilităţi de comunicare, dobândite în urma proiectelor practice de 
echipă derulate în timpul studiilor. 

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Sunt organizată şi perfecţionistă, ceea ce îmi oferă bune abilităţi de conducere a unei echipe. Am 
aprofundat aceste abilităţi de conducere în calitate de coordonator al echipelor realizate pentru 
desfăşurarea diferitelor proiecte din timpul facultăţii.

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
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experimentat experimentat independent independent independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Certificat ECDL Complet 

O bună stăpânire a pachetului Microsoft Office (Excel, Word, Power Point).

Bune abilităţi de folosire a calculatorului şi a gadget-urilor.

Alte competenţe Sefa a Promotiei 2015 a Specializarii "Contabilitate si Informatica de Gestiune" din cadrul Facultatii de 
Stiinte Economice a Univestitatii din Pitesti.

2016 - Participant la programul de dezvoltare profesionala "Felul in care iti fixezi obiectivele poate 
spune daca vei avea succes" - realizat de NN, in parteneriat cu Facultatea de Stiinte Economice, 
Pitesti.

2014 - Participant la proiectul educational "Vreau sa fiu antreprenor" - realizat de Universitatea din 
Pitesti.

Premii

Premiul I pentru lucrarea "Studiu privind imobilizarile corporale ale societatilor romanesti care au 
implementat IFRS" - prezentata la Sectiunea Contabilitate, Statistica si Analiza economico - 
financiara, din cadrul Sesiunii anuale de comunicari stiintifice studentesti "Noi perspective in spatiul 
economic european", din data de 21 aprilie 2016.

Premiul I pentru lucrarea "Analiza si previziunea salariilor din Romania folosind modele econometrice"
- prezentata la Sectiunea Contabilitate, Statistica si Analiza economico - financiara, din cadrul Sesiunii 
anuale de comunicari stiintifice studentesti "Noi perspective in spatiul economic european", din data 
de 12 aprilie 2014. 

Mentiune pentru lucrarea "Politicile contabile intre libertate si conformitate" - prezentata la Sectiunea 
Contabilitate, Statistica si Analiza economico - financiara, din cadrul Sesiunii anuale de comunicari 
stiintifice studentesti "Noi perspective in spatiul economic european", din data de 12 aprilie 2014.

Permis de conducere B
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