CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII
PERSONALE
NUME

BAŞULESCU GABRIELA-VIOLETA

BAŞULESCU GABRIELA-VIOLETA

Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitatea
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

1995 - prezent - director economic angajat la Regia
Autonomă "Monitorul Oficial" (str. Parcului nr.65,
sector 1, Bucureşti), entitate care are ca principal
obiect de activitate editarea şi tipărirea Monitorului
Oficial al României şi a altor publicaţii legislative ale
statului.
1992 - 1995 şef serviciu financiar-contabilitate
Principalele responsabilităţi:
- elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- urmărirea asigurării resurselor desfăşurării ritmice a
producţiei;
- fundamentarea şi urmărirea indicatorilor economico
- financiari şi de eficienţă;
- întocmirea planurilor de credite (dacă este cazul);
- urmărirea creşterii rentabilităţii entităţii;
- urmărirea nivelului imobilizărilor de fonduri;
- analizarea activităţii economico-financiară în
ansamblu;
- urmărirea stabilirii corecte şi îndeplinirii integrale şi
la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale
faţă de bugetul general consolidat;
- urmărirea nivelului costurilor, precum şi structura
acestora, stabilind măsuri de reducere;
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- prezentarea situaţiilor financiare anuale şi a
raportului explicativ;
- prezentarea organelor de control a tuturor
documentelor din gestiune;
- aplicarea politicilor stabilite la nivelul regiei .
1991 - 1992 şef compartiment financiar Atribuţiile în
această perioadă au fost cele specifice funcţiei ocupate.
1980 - 1992 - angajată la Centrala Industrială de Maşini
şi Utilaje pentru Industria Uşoară
1991 - economist
1987 - 1991 - analist stagiar
1980 -1987 - operator calculator

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

2015
Curs pregătire profesională pentru implementarea
sistemelor de control intern managerial în entităţile
publice conform Ordinului Secretariatului General al
Guvernului nr.400/2015
2014
Curs managementul crizei şi comunicării
2008
Curs perfecţionarea tehnologiei avansate privind
instrumentele soft moderne pentru birotică şi internet
2005
Cursuri de pregătire profesională (auditori stagiari)
Certificat de absolvire pentru participarea la Programul
de instruire profesională privind denominarea monedei
naţionale.
Curs de perfecţionare "Modelul EFQM" al Excelenţei
în Calitate.
2004
Cursuri de pregătire profesională (auditori stagiari)
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APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PROFESIONALE

2003
Cursuri de pregătire profesională (auditori stagiari)
2001
Certificat de absolvire pentru programul "Pregătire în
Aplicarea Sistemului Contabil aliniat la Standardele
Internaţionale în România, conf. OMF nr.94/2001
1987
Curs programator asistent ICI
1986
Facultatea Economia Industriilor Construcţiilor şi
Transporturilor - diplomă de licenţă.
1982
Curs de perfecţionare operator culegere introducere,
prelucrare date
1979
Liceul de Matematică Fizică Ion Neculce - diplomă de
bacalaureat

Limba maternă

Română

Limbi străine

Engleză bine

Aptitudini şi
competenţe artistice

Sport în liceu şi şcoala generală

Aptitudini şi
competenţe sociale

Comunicativă, spirit de echipă, sociabilă, capacitate de
adaptare rapidă, comportament adecvat, echilibrată
emotiv
Spirit organizatoric, organizarea de activităţi diverse
(membru în comisii de licitaţie şi evaluare, etc.)

Aptitudini şi
competenţe
organizatorice
Aptitudini şi
competenţe tehnice

Cunoaşterea legislaţiei în vigoare.
Utilizare calculator

Permis de conducere

Categoria B

Alte aptitudini şi
informaţii
suplimentare

Relaţii de colaborare cu toate serviciile regiei.
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Relaţii de reprezentare a intereselor regiei în relaţiile cu
partenerii externi
utilizare calculator
Relaţii de colaborare cu Ministerul finanţelor publice,
Ministerul muncii familiei, protecției sociale si
persoanelor vârstnice, Direcţia de administrare
contribuabili mijlocii
AFILIERE POLITICĂ

Neafiliată politic
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