Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

RADITA CATI

Adresă

Bucuresti

Telefon

0722.638.643

E-mail

catiradita@gmail.com

Naţionalitate

romana

Sex

feminin

Afiliere profesionala

2006 - membru activ U.N.P.I.R – Filiala Bucuresti - practician in insolventa
2010 – membru activ CECCAR – expert contabil
2010 - membru activ CCF – consultant fiscal

Experienţa profesională
Perioada mai 2016 – prezent - membru Comisia de cenzori UNPIR Filiala Bucuresti
Perioada Februarie 2014 – prezent
Activitati si responsabilitati principale Coordonarea activitatii societatii de insolventa si implicarea in dosarele aflate in portofoliu,
supravegherea activitatii curente in perioada de observatie si pe parcursul reorganizarii, reprezentare in
instanta, intocmire Rapoarte de activitate, Intocmire Tabele creditori, Analiza acte contabile debitoare,
participare sedinte adunari creditori, participare licitatii publice, elaborare Plan de reorganizare,
inregistare completa acte contabile, intocmire declaratii fiscale, Balanta verificare, Bilant, Analiza
economico-financiara
Numele angajatorului OPTIMUS INSOLV IPURL – ASOCIAT UNIC
Tipul activităţii SOCIETATE DE INSOLVENTA
Perioada 2010 – februarie 2014
Reprezentare in instanta, Intocmire Rapoarte de activitate, Intocmire Tabele creditori, Analiza acte
Activitati si responsabilitati principale contabile debitoare, participare sedinte adunari creditori, participare licitatii publice, elaborare Plan de
reorganizare, inregistare completa acte contabile, intocmire declaratii fiscale, Balanta verificare, Bilant,
Analiza economico-financiara
Numele angajatorului CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA RADITA CATI
Tipul activităţii SOCIETATE DE INSOLVENTA
Perioada 2005-2010
Practician in insolventa, economist
Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentare in instanta, Intocmire Rapoarte de activitate, Intocmire Tabele creditori, Analiza acte
contabile debitoare, participare sedinte adunari creditori, participare licitatii publice, inregistare
completa acte contabile, intocmire declaratii fiscale, Balanta verificare, Bilant, Analiza economicofinanciara
Numele şi adresa angajatorului GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Tipul activitatii
SOCIETATE DE INSOLVENTA

Perioada

2003-2005
Contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale

Contabilitate de productie, analiza consumurilor specifice

Numele şi adresa angajatorului MOBILUX SA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Contabilitate

Perioada

1998 - 2005
Contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale

Contabilitate de productie, contabilitate financiara

Numele şi adresa angajatorului ADDA INDUSTRIAL SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Contabilitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1992-1997
Maistru instructor discipline economice

Activităţi şi responsabilităţi principale Practica de specialitate la disciplina contabilitate
Numele si adresa angajatorului LICEUL ECONOMIC ROSIORII DE VEDE

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Limba franceza

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Competenţe şi abilităţi sociale

abilitati de negociere si comunicare, sociabilitate, comportament etic, echilibrata, abilitati dobandite pe
parcursul desfasurarii activitatii

Competenţe şi aptitudini capacitate decizionala, spirit de organizare, experinta in activitatea de conducere, flexibilitate, dinamism,
organizatorice initiativa personala , adaptabilitate la lucrul in echipa
Competenţe şi aptitudini de utilizare Operare calculator: Office(Word,Excel,Acces,PowerPoint), Outlook, diverse programe contabilitate
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Studii

categoria B
Diploma de licenta studii superioare economist – Facultatea de Managemet Financiar Contabil
Liceul economic Rosiorii de Vede

