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POZIŢIA  Economist 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume  LEHEDEA ANCA 

Adresa  GALAŢI, ROMÂNIA  

Telefon  0236-475764, 460795, 475768 

E-mail  spitalcfgl@yahoo.com 

Naţionalitate  ROMÂNĂ 

• Data nasterii    02. 10.1978 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ             2016 - PREZENT 

SPITALUL GENERAL CF GALATI 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 

 

• Data (de la – până la) 

      • Numele angajatorului 

• Postul ocupat 

 2013 -2015  

Spitalul General CF Galati 

Sef serviciu Financiar Contabilitate 

   

• Principalele activităţi sau 
responsabilităţi 

 2002 – 2013 

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI 

• Principalele activităţi sau 
responsabilităţi 

 Auditor intern IA – Compartimentul audit public intern 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Data (de la – până la)  1997 – 2001 

• Numele instituţiei de învăţământ  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONIMICE ŞI ADMINISTRATIVE - GALAŢI 

• Specializarea  CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 

• Tipul calificării/ diploma obţinută  Economist – Diplomă de licenţă 

• Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ 

 Studii superioare de lungă durată (4 ani) 

• Data (de la – până la)  2001 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 International Computer School 

• Domeniul studiat  Curs Limba Engleză  

• Data (de la – până la)  2002  

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

  

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI 

• Domeniul studiat  Curs - AUDITUL PUBLIC INTERN – de la necesitate la performanţe” 

• Data (de la – până la)  2003 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat  Curs -  „AUDITUL INTERN ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ” 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 
 

mailto:spitalcfgl@yahoo.com
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• Data (de la – până la)  2004 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

  

Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat  Curs - „AUDITUL INTERN – FUNCŢIE INSTITUŢIONALĂ” 

• Data (de la – până la)  2005 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

  

Expert Audit Group 

• Domeniul studiat  Curs - „AUDIT PUBLIC INTERN” 

• Data (de la – până la)  2005 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat  Curs - „DEZVOLTAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMÂNIA” 

• Data (de la – până la)  10.04.2006 – 14.04.2006 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Institutul Naţional de Administraţie  

• Domeniul studiat  Curs – „Abordări şi practici noi în domeniul auditului intern” 

• Data (de la – până la)  23.10.2006 – 27.10.2006 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat  Curs –  „Auditul intern – eficienţă şi performanţă” 

• Data (de la – până la)  19.03 – 23.03.2007 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Institutul Naţional de Administraţie 

• Domeniul studiat  Curs – „Integrarea europeană – noi perspective în domeniul auditului intern” 

• Data (de la – până la)  16.05 – 20.05.2011 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Serviciul Audit  Public Intern din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

• Domeniul studiat  Programul de perfecţionare cu tema „Particularităţi în auditul intern” 

• Data (de la – până la)  06.11 – 11.11.2011 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Serviciul Audit  din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

• Domeniul studiat  Programul de perfecţionare cu tema „Auditul intern – rezultate şi eficienţă” 

• Data (de la – până la)  29.04  - 04.05.2012 

• Numele organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 
Serviciul Audit  din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

• Domeniul studiat  Programul de perfecţionare cu tema „Profesionalism şi experienţă în exercitarea 

auditului intern 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 

care nu sunt recunoscute neaparat  

printr-un certificat sau o diplomă. 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMANĂ 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
  ENGLEZĂ FRANCEZĂ 

• Abilitatea de a citi  Excelent Satisfăcător 

• Abilitatea de a scrie  Bine Bine 

• Abilitatea de a vorbi  Excelent Satisfăcător 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 - cunoştinţe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint); 

- organizarea şi gestionarea unei baze de date; 

- cunoştinţe avansate de utilizare a diferitelor tipuri de software: 

 Sisteme de operare Windows; 

 Editoare de texte şi calcul tabelar: MS Word, Excel; 

- cunoştinţe de utilizarea Internetului ca principal instrument de 

informare şi comunicare; 

- experienţă în utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice 

(licitaţii electronice www.e-licitatie.ro) 

 
 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
Competenţe ce nu au mai fost 

menţionate anterior. 

 - Atenţie sporită asupra detaliilor; 

- Creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordonare; 

- Perseverenţă, responsabilitate, dinamism, spirit de echipă; 

- Aptitudini de comunicare şi negociere. 

- -Posibilitatea alegerii celei mai bune soluţii economice pentru 

rezolvarea diverselor probleme; 

- Uşurinţa în învăţare şi utilizare a soft-urilor economice; 

- Creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordonare ; 

- Aptitudini de comunicare interpersonală; 

- Spirit de echipă; 

- Perseverenţă, responsabilitate, spirit intuitiv;  

- Adaptare uşoară la diferite condiţii de lucru. 

 
 

OBIECTIVE 

 

 - Dezvoltarea unei cariere în domeniul economic sau dezvoltarea de 

soft-uri specifice activităţii economice; 

- Lucrul într-un mediu dinamic, profesional care să îmi permită 

utilizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor; 

- Utilizarea acestor cunoştinţe în avantajul unei companii în scopul 

dezvoltării afacerilor acesteia; 

- Punerea în practică a aptitudinilor şi a cunoştinţelor mele în scopul 

atingerii obiectivelor pe care compania şi le-a propus; 

- Locul de muncă să reprezinte o provocare continuă şi să îmi ofere 

posibilitatea aplicării de idei şi metode noi de rezolvare a problemelor. 

 
 

PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B – din 2001 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE   Starea civilă – căsătorită. 

 


