
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Popeangă Silvia 

Adresă(e)   Str. Viscolului nr. 52, sector 6, Bucureşti 

Telefon(oane) Mobil:+ 40 722221544  
 

 

Fax(uri)   +40 213196216 

E-mail(uri)    silvia_popeangă@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi)    Română 
 

 

Data naşterii    03.01.1955 
 

 

Sex    Feminin 
 

 

  
 

 

                                                 

   Experienţa profesională                        
                                                   
                                                  Perioada 

                     Funcţia sau postul ocupat 
                                                                                                             

 
 
 
Octombrie 2017 – prezent 
Consilier director general CNPR 

                                                Perioada 
                     Funcţia sau postul ocupat 
                                                                                                             

Ianuarie 2016 – octombrie 2017 
Consilier personal al ministrului transporturilor 

                                                   Perioada   2011 –  2015 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor specifice financiar-contabile, tarife şi urmărire încasări, bugete şi plan de 
afaceri la nivelul regiei 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA R.A., Str. Ion 
Ionescu de la Brad nr.10, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Direcţia Financiară şi Plan de Afaceri 

Perioada    2008 –  2011 

Funcţia sau postul ocupat Şef Executiv Audit Intern 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor specifice de audit intern la nivelul regiei 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA R.A., Str. Ion 
Ionescu de la Brad nr.10, Sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit Intern 

Perioada    2002 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Buget, bilanţuri instituţii publice şi societăţi comerciale, finanţare bugetară, financiar şi contabilitate 
aparat propriu 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Direcţia Generală Economică 

Perioada 1998 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Director General 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii financiar contabile, licitaţii, juridice, finanţare internaţională pentru societăţile desprinse din 
SNCFR 

Numele şi adresa angajatorului Societatea de Servicii de Management Feroviar S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Conducerea societăţii 

Perioada 1994 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate economică, financiar, contabilitate, control venituri, bugete 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Căilor Ferate Române R.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Direcţia Generală Economică 

Perioada    1990 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate financiar – contabilitate (buget, bilanţuri) 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Căilor Ferate Române R.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul Financiar 

Perioada 1985 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate financiar – contabilitate (buget, bilanţuri) 

Numele şi adresa angajatorului MILMC – Centrala de utilaje şi piese de schimb Bucureşti, B.dul Preciziei nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciu Financiar Contabilitate 

Perioada 1977 – 1985 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Propunere de aprobare preţuri, fundamentare plan preţ de cost 

Numele şi adresa angajatorului MILMC – Centrala de utilaje şi piese de schimb Bucureşti, B.dul Preciziei nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiză documentaţie preţuri, analize de cost pentru produse industriale specifice prelucrării lemnului 
şi materialelor de construcţii, Direcţia Economică 

 

 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada    2003 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Masterat „Guvernare modernă şi dezvoltare locală” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administraţie Publică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Superioare 
 

Perioada    2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de auditor financiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Audit Financiar 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Camera Auditorilor Financiari din România 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Superioare 
 

Perioada    1973 - 1977 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în ştiinţe economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conducere şi organizare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE – Facultatea Economia Industriilor, Construcţiilor şi Transporturilor 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Superioare 
 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba maternă Româna 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B2 

utilizator 
independent 

B1 
utilizator 

independent 
C1 

utilizator 
experimentat 

B2 
utilizator 

independent 
B2 

utilizator 
independent 

Franceză  
B2 

utilizator 
independent 

B1 
utilizator 

independent 
C2 

utilizator 
experimentat 

B2 
utilizator 

independent 
B2 

utilizator 
independent 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale Analiză şi sinteză, coordonare. Natura muncii desfăşurate a determinat dezvoltarea aptitudinilor de 
comunicare, atât cu personalul din unităţile subordonate cât şi cu personalul din instituţiile sau 
autorităţile ierarhic superioare 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Ocupând funcţii de conducere pe o perioadă îndelungată, am aplicat principiile managementului : 
planificare, coordonare, control, conducere şi crearea unui climat de muncă favorabil desfăşurării 
activităţilor în bune condiţii 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Internet) 

 

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

