
 
 
 
 

Informații personale: 
 
Nume/Prenume: RICHARD SIMONA-DANIELA 
Adresa:  
E-mail:  
Telefon:  
Cetățenia: Română 
Data nașterii:  
Sex: F 
 
Locul de muncă vizat: 
 
Experiența profesională: 
Perioada 2019-prezent 
Funcția sau postul ocupat: Consilier parlamentar 
Principalele activități sau responsabilități: 
 -Contabilitate primară şi asigurarea activităţii administrative; 
 -Colaborare permanentă cu instituţiile deconcentrate ale 
 ministerelor în teritoriu,primării etc  
 Numele și adresa angajatorului: Parlamentul României 
Sectorul de activitate: domeniul politic 
 
Perioada 2009-2019 
Funcția sau postul ocupat: Analist credite 
Principalele activități sau responsabilități: analiza credite de consum și nevoi personale 
Numele și adresa angajatorului: Garanti Bank Vaslui 
Domeniul de activitate: Vânzări 
 
Perioada 2008-2009 
Funcția sau postul ocupat: reprezentant vânzări  
Principalele activități sau responsabilități: consiliere clienți 
Numele și adresa angajatorului: Vodafone Store Vaslui 
Sectorul de activitate: vânzări 
 
Educație și formare: 
 
2003-2007 Facultatea de Drept, Specializarea ,, Științe juridice,,, Diplomă ,, Jurist,,. 
1999-2003 Liceul ,, Ștefan Procopiu,, -profil uman-  Filologie  
-1998 Școala Gimnazială nr.5, Vaslui 

Curriculum 
vitae 

Europass 

 



 
 
 
Competențe și aptitudini tehnice: 
 Cunoștințe de operare PC, utilizez cu ușurință softuri imperative ca word, excel, 
powerpoint.  
Am urmat cursuri de birotică pe o perioada de 3 luni în anul 2007, cu specializarea 
’’Operator introducere. prelucrare și  validare date’’ în cadrului Modului 2 – elemente de 
birotică. 
Curs de contabilitate primară  -  în anul 2014 - diplomă 
Curs de manager proiect – în anul 2019 – diplomă  
Curs pentru dezvoltare personală 2020 - diplomă 
 
Aptitudini și competențe personale:  
Limba maternă română  
 
Limbi străine cunoscute  

Limba materna  Romana 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilități de 
ascultare 

Abilități de 
citire 

Interacțiune Exprimare  

                          Engleză   C1  B2  B1       B2  C1 

                         Italiană   C1  B2      B1     B2   C1 

 Spaniolă   A1        A1      A1     A1  A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Crucea Rosie  
Centru de zi ,, Veronica,, 
World Vision România 
Asociația ,,Harta faptelor bune,, 
 
 
 
Competențe și aptitudini artistice – nu mă consider o persoană cu o latura artistică 
bine dezvoltată, îmi plac lucrurile simple, decente și îmi displace kitsh-ul. 
 
Alte competențe și aptitudini:  
 
Sunt adaptabilă, mă implic cu seriozitate în orice proiect și am un simț al loialității față de 
angajator. Orice lucru nou îl privesc ca pe o provocare;  lenea  și eșecul nu fac parte din 
vocabularul meu.   
 
 

 
 
 

   Aptitudini și competențe personale: 
Permis de conducere – nu dețin 
 
Competențe și abilități sociale  - sunt selectivă, dinamică, comunicativă 
 
Activități de voluntariat în cadrul: 


