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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popescu Adriana Luminiţa 

Adresă(e) Gorj,Tg-Jiu 

Telefon(oane)  

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 29 noiembrie 1971 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională 
                                                   

                                                 Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat  
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului                                                          

                                                   
                                                  Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat  
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului                                                          

                                                   
                                                Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat  
       Activităţi şi responsabilităţi principale  
                 Numele şi adresa angajatorului                           

                                                     
                                                  Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat  
       Activităţi şi responsabilităţi principale                          
                Numele şi adresa angajatorului                           

 
                                                 Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat  
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

                  Numele şi adresa angajatorului 
                                                  
                                              

                                                   Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat  
       Activităţi şi responsabilităţi principale 

                  Numele şi adresa angajatorului  

 
 
22.02.2017 – prezent 
Director Directie Financiar Contabilitate 
Coordonarea şi organizarea activităţii economice a societatii  
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sediu executiv 
 
28.01.2016 – 21.02.2017 
Preluare atributii Director Directie Financiar Contabilitate 
Coordonarea şi organizarea activităţii economice a societatii  
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sediu executiv 
 
07.07.2015 – 01.02.2016 
Preluare atributii Sef Departament Financiar Contabilitate 
Coordonarea şi organizarea activităţii financiare si de contabilitate a societatii  
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sediu executiv 
 
07.01.2015 – 22.02.2017 
Sef Serviciu Calculatie Costuri Contabilitate Gestiuni 
Coordonarea şi organizarea activităţii de calculatie costuri tona carbune, cost MWh; 
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sediu executiv; 
 
Aprilie 2014 – 07.01.2015 
Contabil Sef 
Coordonarea şi organizarea contabilitatii privind stocurile, mijloacele fixe  
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. -  Sucursala ElectroecntraleTurceni str. Uzinei nr.1, Turceni, 
jud. Gorj 
 
25.02.2013 – aprilie 2014 
Director Direcţie Economica 
Coordonarea şi organizarea activităţii financiar-contabile a sucursalei 
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. -  Sucursala ElectroecntraleTurceni str. Uzinei nr.1, Turceni, 
jud. Gorj 

  

Perioada  15.06.2012 – 24.02.2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Financiar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii privind evidenta contabila  a operaţiunilor de bancă, casă, delegaţii, salarii, 
clienţi, debitori,ş.a.,  organizare circulatie documente,  verificare documente ce constituie baza 
operatiunilor daca indeplinesc conditiile de forma si fond, inregistrare, asigurarea aplicarii 
metodologiei legale cu privire la evidentele contabile, reducerea creantelor, analiza periodica a 
rezultatelor financiare, realizarea valorificarii constatarilor controlului.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. -  Sucursala ElectroecntraleTurceni str. Uzinei nr.1, Turceni, 
jud. Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

 
Perioada 

 
7.03. 2011- 14.06. 2012 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Programare, Urmărire, Sinteze Investiţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea, urmărirea Programului de investiţii al societăţii.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., str. Uzinei nr.1, Turceni, jud. Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

Perioada 03.01. 2008 – 06.03. 2011   

Funcţia sau postul ocupat Director UMIP bl.3,6 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Implementarea proiectului Reabilitare şi Modernizare blocuri energetice nr.3 şi 6 (negociere, încheiere şi 
derularea contractului de finanţare, organizarea procedurii de selectie consultant, negocierea, incheierea 
si derularea contractului cu acesta, organizare licitatie contractor general, negocierea, incheierea si 
derularea contractului cu acesta) 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., str. Uzinei nr.1, Turceni, jud. Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

Perioada 01.09. 2007- 31.12. 2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Modernizare Bl.3,6 

Activităţi şi responsabilităţi principale Demararea procesului de finanţare a proiectului Reabilitare şi Modernizare blocuri energetice nr.3 şi 6   

Numele şi adresa angajatorului S.C. ComplexulEnergeti Turceni S.A., str. Uzinei nr.1, Turceni, jud. Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

Perioada 01.02. 2005 – 31.08.2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou audit public intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea  activităţii de audit intern la nivelul societăţii   

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., str. Uzinei nr.1, Turceni, jud. Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

Perioada 27.11. 2004 – 31.01. 2005 

Funcţia sau postul ocupat Auditor intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea  activităţii de audit intern la nivelul societăţii   

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., str. Uzinei nr.1, Turceni, jud. Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

Perioada 01.04. 2004 – 26.11.2004 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţa sintetică şi analitică a conturilor de furnizori, creditori diverşi, efecte de plătit, bilete de odihnă 
şi tratament, creanţe şi datorii în legătură cu personalul, indicatorii economico-financiari, bilanţul 
contabil. Am iniţiat si  participat la elaborarea programelor informatice pentru evidenţa creditori diverşi 
şi a biletelor de tratament şi odihnă. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Complexul Energetic Turceni S.A, Exploatarea Minieră Jilţ, Loc Mătăsari, Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică şi termică 

Perioada 15.10.1997 – 31.03.2004 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţa sintetică şi analitică a conturilor de furnizori, creditori diverşi, efecte de plătit, bilete de odihnă 
şi tratament, creanţe şi datorii în legătură cu personalul, indicatorii economico-financiari, bilanţul 
contabil. Am organizat o evidenţă a indicatorilor economico-financiari realizaţi pe ani, luni, pe total 
exploatare minieră şi defalcat pe cariere. 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, Exploatarea Minieră Jilţ, Loc Mătăsari, Gorj 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractia carbunelui inferior 

Perioada 01.10.1996 – 14.10.1997 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţa sintetică şi analitică a conturilor de furnizori, creditori diverşi, efecte de plătit, bilete de odihnă 
şi tratament, creanţe şi datorii în legătură cu personalul, indicatorii economico-financiari 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, Sucursala Minieră Jilţ, Loc Mătăsari, Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractia carbunelui inferior 

Perioada 27.11.1995 – 30.09.1997 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţa sintetică şi analitică a conturilor de  furnizori şi  materiale, organizarea si conducerea 
contabilitatii de gestiune la nivel de cariera 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu,Exploatarea Minieră Jilţ Sud, Loc Mătăsari, Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extractia carbunelui inferior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută  Master - Specializarea Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Constantin Brâncuşi 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Master - Specializarea Economie şi FinanţeEuropene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Constantin Brâncuşi 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Expert Contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi contabililor Autorizaţi din România, Filiala Gorj 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de economist, profilul Economic, specializarea Finaţe-Credit 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Perioada 1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, profilul Electrotehnic, specializarea: Electroenergetică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Ecaterina Teodoroiu Tg-Jiu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare 

Nivel european (*) 
 

Engleza    
 
 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultarea Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs  Oral Exprimare 

scrisă 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independen
t 

B1 Utilizator 
independ

ent 

B1 Utilizat
or 

indepen
dent 

Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

         Competenţe şi abilităţi sociale Dezvoltarea de relaţii profesionale şi umane de echipă, mobilizare selectivă, 
stimularea calităţilor profesionale, iniţiativă, creativitate 

Competenţe ş aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare, analiză şi sinteză, comunicare şi recepţie clare, 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte de operare PC (word,excel, corel), programe de contabilitate Ciel, Oracle 

  

  

Permis(e) de conducere  Categoria B 

Informaţii suplimentare 
Educaţie şi formare 

  
2016 – Noutati Fiscale 2016, Inchiderae exercitiului financiar 2015.  
2016 – Intocmirea Situatiilor Financiare in conformitate cu IFRS 
Noiembrie 2009 – Analiza diagnostic a riscului economico-financiar;  
 August 2006 – Dezvoltarea auditului intern, modulul II;   
 Februarie 2005 – Dezvoltarea auditului intern, modulul I; 
 Decembrie 2001 – Utilizarea performantă a instrumentelor financiare în managementul firmei, organizat  
de Şcoala naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative – institutul Român de Management Bucure 
 Iulie 1990  - Oracle General Ledger, Oracle Accounts Payable, OracleAccounts Receivable, Oracle 
Cash Management, Oracle Purchasing , organizate de Oracle România 

 
  

  

 


