Curriculum vitae Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume

ANGHELINA P. PETRE-COSMIN

Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

15.07.1978

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Numele şi adresa
angajatorului

SC Uniqua Asigurari SA

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Asigurari

Perioada

Mai 2014- prezent

Functia sau postul ocupat

Expert daune non-auto
-

Activităţi şi responsabilităţi principale

-

Constatarea tehnică de specialitate a daunelor produse şi stabilirea soluţiilor
optime;
Verificarea realităţii împrejurărilor producerii evenimentului asigurat;
Solicitarea autorităţilor abilitate pentru eliberarea de documente cu privire la
cauzele şi împrejurările producerii evenimentelor asigurate şi la pagubele
produse;
Solicitarea din partea asiguraţilor şi păgubiţilor a datelor necesare în vederea
stabilirii şi plăţii despăgubirii;
Raportări periodice privind situaţia dosarelor de daună instrumentate.

Numele şi adresa
angajatorului

SC Omniasig Vienna Insurance SA

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Asigurari

Perioada

Aprilie 2011- aprilie 2014

Funcţia sau postul ocupat

Inspector daune specialitatea non-auto

Activităţi şi responsabilităţi principale
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-

Constatarea tehnică de specialitate a daunelor produse şi stabilirea soluţiilor
optime;
Verificarea realităţii împrejurărilor producerii evenimentului asigurat;
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-

Solicitarea autorităţilor abilitate pentru eliberarea de documente cu privire la
cauzele şi împrejurările producerii evenimentelor asigurate şi la pagubele
produse;
Solicitarea din partea asiguraţilor şi păgubiţilor a datelor necesare în vederea
stabilirii şi plăţii despăgubirii;
Raportări periodice privind situaţia dosarelor de daună instrumentate.

Numele şi adresa angajatorului

Sc Gaz Sud SA, Bucuresti ,

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Furnizare combustibili gazosi prin conducte
-

Funcţia sau postul ocupat

Sef Birou Comercial
-

Activităţi şi responsabilităţi principale

Ianuarie 2007 – decembrie 2010

-

raportarea cantitatilor de combustibil catre ANRE, SNT Trans Gaz, Institutul
National de Statistica, Dispeceratul de echilibrare Bucuresti;
estimarea cantitatilor de combustibil de consumat conform Codului Retelei pentru
Sistemul National de Transport al Gazelor Naturale, lunar, semestrial şi anual si
raportarea acestora catre ANRE, SNT Trans Gaz, Dispeceratul de Echilibrare
Bucuresti;
raportări conform standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare şi
distribuţie gaze naturale, către ANRE;
negocierea şi încheierea contractelor cu clienţii organizaţiei;
urmărirea recuperării creanţelor de la furnizori şi stabilirea scadenţelor
coordonarea activităţilor de facturare către clienţi şi raportarea situaţiilor
financiare către departamentul economic;
asistenţă în elaborarea dosarelor pentru participarea în licitaţii de concesiune a
zonelor de furnizare a gazelor naturale;
promovarea pe piata a produselor si serviciilor societăţii în domeniul furnizării
gazelor naturale;
imbunatatirea si consolidarea continua a imaginii societatii;

Numele şi adresa angajatorului

SC Egetra SA, Otopeni

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Declarant Vamal / Vama si Comisionare

Perioada

-

Functia sau postul ocupat

Aprilie 2004 – Ianuarie 2007
Declarant vamal

Activităţi şi responsabilităţi principale
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intocmire declaratii vamale import, export şi tranzit;
realizarea declaraţiilor vamale în conformitate cu procedural administrative şi
cerineţele legale în domeniul vamal în vigoare;
mentinerea legaturii cu clientii pentru instructiuni ce privesc formalitatile vamale;
efectuarea controlului documentelor in vederea verificarii operatiunilor de
comisionare vamala;
sustinerea declaratiilor vamale in fata autoritatilor;
reprezentarea societatii EGETRA SA in relatiile cu partenerii de afaceri in activitatea
de comisionarea vamala;
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada

2008 - 2010

Calificarea / diploma obţinută

Masterand

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite

/

Contabilitate armonizată şi Managementul afacerii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Absolvent studii post-universitare

Perioada

1999 - 2003

Calificarea / diploma obţinută

Studii superioare – Finante-Contabilitate

Disciplinele
principale studiate
competenţe profesionale dobândite

Management organizational
metode si tehnici de management organizational si de marketing

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Absolvent studii superioare

Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Vorbire

Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleza

Scriere

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

2

2

2

2

Înţelegere
Ascultare

Competenţe şi abilităţi sociale

-

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

Competenţe şi abilităţi sociale

-

2

-

flexibilitate oratorica, tehnici de prezentare, munca de asigurare a functionalitatii si
coeziunii grupurilor, rezistenta la stres, dinamism, optimist, spirit de echipa, serios,
responsabil

-

capacitati manageriale
capacitati organizatorice (respectarea calendarului activitatilor, a deadline-urilor)
capacitatea de a organiza munca echipei coordonate
distribuirea echitabila si corespunzatoare a rolurilor si responsabilitatilor

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
-

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access),
Internet applications (Microsoft Outlook, Internet Explorer),
Siveco,
KeySoft

Alte competenţe şi aptitudini

leadership, munca in echipa

Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B, 1997
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