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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PÂNTIA,IOANA RALUCA 

Adresă(e) Str.Popăuț i nr.3, bl.550, sc.C, et.1, ap.8, Iaș i, România 

Telefon(oane)  Mobil:0766768826   

E-mail(uri) ioanaraluca23@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 09.01.1981 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  

  

Perioada 01.03.2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier principal 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Funcț ionar public a cărui activitate constă în realizarea dosarelor ș i  
a întregii documentaț ii privind acordarea de subvenț ii  pentru agricultura  
SAPS ș i PNDC, urmărirea parcelării terenurilor pe baza ortofotoplanurilor  
ș i a blocurilor fizice, înscrierea în Registrul Fermelor  

Numele şi adresa angajatorului APIA – CL Iaș i, B-dul Ș tefan Cel Mare nr.47-49 

Tipul activităț ii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 

Agricultură 
 
 
 
06.09.2005 – 01.11-2005 

Funcţia sau postul ocupat  Operator dosare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Am urmarit evaluarea dosarelor de pensionare, realizarea vechimii, 
 urmaririi sporurilor  si a punctajului, incadrarea lor in invaliditate,  
handicap, anticipate, limita de varsta etc in conformitate cu legea nr. 
3/1997.   
 

Numele şi adresa angajatorului Casa Județ eană de Pensii Iaș i 

Tipul activităț ii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Perioada 

Ministerul Muncii 
 
 
 
05.2004-06.2005 

Funcţia sau postul ocupat Ș ef birou reclamă publicitară, A Panu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Punerea în aplicare a unei strategii de marketing prin realizarea de 
contracte 
 ș i imagini publicitare (pliante, autocolante, expoziț ii,reclame), păstrarea 
relaț iilor cu clienț ii ș i extinderea portofoliului acestora. Am colaborat ș i în 
cadrul departamentelor de cablu ș i internet-telefonie RDS, unde am lucrat 
cu monetare, registru de casă, evidenț ă facturi ș i borderouri 
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Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităț ii sau sectorul de 

activitate 
 

Electron M Bit. 
Marketing Tâmplarie lemn triplu stratificat, cablu ș i televiziune 

 
Perioada 

 
03.2004-05.2004 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Am lucrat ca economist, realizând centralizări de date contabile pentru 
efectuarea unor situaț ii săptămânale privind pierderile ș i recuperarile de 
materiale. Planul urmărea lucrul atât în “Ciel” cât ș i în “Excel”. 
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Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităț ii sau sectorul de 

activitate 
 
 
 
                 Educaţie şi formare 
 

 Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
                                                                                                   

000000000000000000Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
 competenţe profesionale 

dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

 
          Aptitudini ș i  competenț e    
personale 

SC Interelectric  
Contabilitate primară 
 
 
 
 

 
 
2007 
 
Certificat de absolvire a cursului de Inspector Resurse Umane  
 
S.C. Rodis Univers S.R.L. 
 
 
 
2007 
 
 Certificatde absolvire a cursului de Formator 
 
S.C. Rodis Univers S.R.L. 
 
 
 
2003-2004 
 
Diploma de studii aprofundate 
 
Management Financiar-Bancar 
 
 
 
Univ.Al.I.Cuza, Facultatea De Economie ș i Administrarea Afacerilor Iaș i 
 
 
 
1999-2003 
 
Economist - Diploma de licenț ă 
 
Univ.Al.I.Cuza, Facultatea De Economie ș i Administrarea Afacerilor Iaș i 
 
 
 
2001 
 
Atestat modul Psihopedagogic 
 
Univ.Al.I.Cuza, Facultatea De Economie ș i Administrarea Afacerilor Iaș i 
 
 
 
 
1999-2000 
 
Atestat de limbă engleză, obț inut în primii doi ani de facultate 
 
Univ.Al.I.Cuza, Facultatea De Economie ș i Administrarea Afacerilor Iaș i 
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Limba(i) maternă(e) Română 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Spaniola 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  
C1 

Utilizator 
Experimental 

C1 
Utilizator 

Experimental 
C1 

Utilizator 
Experimental 

C1 
Utilizator 

Experimental 
C1 

Utilizator 
Experimental 

Limba Spaniolă  A2 
Utilizator 
elemental A2 

Utilizator 
elemental A2 

Utilizator 
elemental A2 

Utilizator 
elemental A1 

Utilizator 
elemental 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, dinamică, ambiț ioasă, punctuală 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 fost membru al clubului Rotary, cu activităț i de binefacere- casa de  copii  
de lângă aeroport Iaș i 

 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

operare PC, (MS.Office, Excel, Ciel), Internet,capacitate de scriere în Word 
foarte rapidă. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

muzică- vioară: 1 ani- profesor individual Dna. Mâț iu Liana 

  

Alte competenţe şi aptitudini De adaptare ș i învăț are rapidă în diverse circumstanț e 

  

Permis(e) de conducere permis de conducere categoria B, din anul 2000 
 
 
 

  

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

