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Informatii personale 
 

Nume  BORDEIANU MONALISA 

 

Nationalitate  Romana 
 

Data nasterii 
 

                               

Perioada 

 05.07.1978 

 

 

22.02.2017-prezent 

Cabinet Parlamentar Botez Mihai Catălin 

Consilier Parlamentar 
 

Perioada  23.07.2007-21.02.2017 

Angajator  BC CARPATICA SA Suc. Barlad 

Compartiment  Operaţiuni 

Functia  Administrator cont  

Responsabilitati  • deschiderea de conturi curente persoane fizice şi juridice 
şi actualizarea datelor de identificare ale clienţilor; 

• verificarea documentelor pentru deschiderea conturilor 
de card şi evidenţa cardurilor emise; 

• constituiri, prelungiri şi lichidǎri de depozite; 

• decontarea instrumentelor de platǎ (cecuri, bilete la ordin, 
ordine de platǎ); 

• efectuarea de plǎţi valutare; 

  • deschiderea de conturi curente persoane fizice şi juridice 
şi actualizarea datelor de identificare ale clienţilor; 

• verificarea documentelor pentru deschiderea conturilor 
de card şi evidenţa cardurilor emise; 

• constituiri, prelungiri şi lichidǎri de depozite; 

• decontarea instrumentelor de platǎ (cecuri, bilete la ordin, 
ordine de platǎ); 

• efectuarea de plǎţi valutare; 

• efectuarea operaţiunilor de încasǎri şi plǎţi cu numerar, 
lei şi valutǎ, în conturile clienţilor, încasǎri facturi utilitǎţi şi 
operaţiuni de schimb valutar; 

• întocmirea registrelor de evidenţǎ a valorilor gestionate; 

• verificarea şi arhivarea documentelor de casa. 
Perioada  01.07.2003- 01.09.2006 

Angajator  SC DAS SRL 

Department  CONTABILITATE 

Functia  Economist 

Responsabilitati  • efectuarea operaţiunilor decontari lei şi valutǎ prin banca; 



• evidenţa clientilor si furnizorilor; 

• gestiunea materiilor prime si stocurile 

• întocmirea  jurnalelor  de casa 

•  verificarea documentelor de casa. 
 
 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

Perioada  1998-2002 

Universitatea  “Dunarea de jos“Galati 

Facultate  Facultatea de Stiinte Economice si Administrative  

Specializare  Marketing 

Calificare  ECONOMIST LICENTIAT 

 

   

Perioada  1993– 1997 

Instituţia de învǎţǎmânt  Liceul teoretic “M.Eminescu” Barlad 

Profil  Economic 

Calificare  Diplomǎ de bacalaureat 

 
 

Aptitudini personale 
si competente 

 

Limba  materna  Romana 

 

Alte limbi 
  Engleza  Franceza 

• Citit   satisfacator Bine 

• Scris  satisfacator Bine 

• Vorbit  satisfacator Bine 

 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

 

 Capacitate de analiza si sinteza; 
Capacitate de concentrare si atentie; 
Orientare spre rezultate; 
Abilitati de comunicare scrisa si verbala; 
Abilitati de evaluare si asumare a riscurilor; 
Spirit de observatie, flexibilitate in gandire, tenacitate, obiectivitate; 
Receptivitate la modificari/ noutati ; 
Bune cunostinte in domeniul financiar-bancar; 

Operare computer. 
 
 
 
 


