Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Mobil:
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

Varga Nineta Simona
Str Plopilor, nr.73,ap. 6, 400383, Cluj-Napoca, Romania
0040 745326780
varga_nineta@yahoo.com
Romana
16.03.1962

Experienţa profesională
Perioada 25 August 2004-2015
Numele angajatorului SC MADA ABC SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Responsabilităţi principale

Comert cu amanuntul si Activitati de inginerie si consultanta tehnica.

Administrator.
-Responsabil de arhivarea documentelor si pastrarea lor.
-Responsabil de elaborarea fisei postului.
-Responsabil de respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la intocmirea si utilizarea
documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale.
-Responsabil de relatia cu furnizorii.
-Responsabil de transmiterea compartimentului de contabilitate a tuturor informatiilor necesare stabilirii
corecte a drepturilor salariale ale personalului.
-Responsabil de efectuarea operatiunilor de incasari si plati efectuate prin caserie sau virament.
-Responsabil de organizarea inventarierii patrimoniului.

Perioada Octombrie 2000-August 2004
Numele angajatorului SC RODOPI IMPEX SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comert cu amanuntul.
Funcţia sau postul ocupat Administrator.
Responsabilităţi si realizari principale -Responsabil de arhivarea documentelor si pastrarea lor.

-Responsabil de elaborarea fisei postului.
-Responsabil de respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la intocmirea si utilizarea
documentelor justificative pentru toate operatiunile patrimoniale.
-Responsabil de relatia cu furnizorii.
-Responsabil de transmiterea compartimentului de contabilitate a tuturor informatiilor necesare stabilirii
corecte a drepturilor salariale ale personalului.
-Responsabil de efectuarea operatiunilor de incasari si plati efectuate prin caserie sau virament.
-Responsabil de organizarea inventarierii patrimoniului.

Perioada Iulie 1997-Octombrie 2000
Numele angajatorului Activitati Persoana Fizica autorizata
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de activitateProductie
Responsabilităţi principale

Perioada Octombrie 1990-Iulie 1997
Numele angajatorului TERMOROM SA Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departament autoutilari
Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant
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Responsabilităţi principale Proiectare piese pentru intretinerea utilajelor.
Perioada Iunie 1990-Octombrie 1990
Numele angajatorului INTREPRINDEREA DE ACUMULATOARE BISTRIȚA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Atelier Proiectare
Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant
Responsabilităţi principale Proiectare piese pentru intretinerea utilajelor
Perioada Septembrie 1986-Iunie 1990
Numele angajatorului INTREPRINDEREA TEXTILA MARAMURES BAIA MARE
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Atelier întreținere
Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic stagiar
Responsabilităţi principale -Aprovizionarea cu piese de schimb a razboaielor de țesut
Educaţie şi formare

Octombrie 2012-2015
Doctorat-Agronomie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ U.S.A.M.V.
Publicații ’’Culturile de afin în perioada 2007-2013- Oportunităţi de utilizare a unor terenuri slab productive’’
Nineta Varga, Luca E., M. Rozenberg, T. Gabor
’’Finanțări europene de fonduri post-aderare pentru culturile de afin’’ Nineta Varga, Luca E., M.
Rozenberg, T. Gabor
’’Fonduri nerambursabile alocate pentru irigații în noul PNDR 2014-2020’’ Nineta Varga, Luca E.,
M. Rozenberg, T. Gabor
’’Cercetări privind creşterea lăstarilor în cultura irigată de afin (Vaccinium corymbosum.L)” Nineta
Varga, Emil Luca , Timea Gabor , Marilena Rozenberg , Otilia Micu
’’Cercetări privind creşterea fructelor în cultura irigată de afin (Vaccinium corymbosum.L)’’ Nineta
Varga, Emil Luca , Timea Gabor , Marilena Rozenberg , Otilia Micu
’’Cercetări privind creşterea producției în cultura irigată de afin (Vacciniumcorymbosum.L)
comparativ cu însușirile fizice ale bacelor’’ Nineta Simona Varga, Emil Luca,Timea Gabor, Marilena
Rozenberg, Otilia Micu
Perioada

Octombrie 2012-2014
Master
Topografie Minieră Informaţională şi Cadastru
Universitatea din Petroşani
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada Octombrie 2008-Iulie 2012
Diploma obţinută Inginer geodez
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ U.S.A.M.V.Facutatea de Horticultura,specializarea Masuratori Terestre si Cadastru.
Perioada Septembrie 2006-Ianuarie 2007
Diploma obţinută Inspector resurse umane.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SC IC CONSULTING SRL
Perioada Octombrie 1981-Iulie 1986
Diploma obţinută Inginer mecanic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ InstitutulPolitehnic Cluj-Napoca,Facultatea de Mecanica,specializarea T.C.M.
Perioada Septembrie 1977-iunie 1981
Diploma obţinută Diploma de Bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Industrial ’’Andrei Muresanu’’ Dej
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Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

romana

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleza

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare
la Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat

Utilizator
Utilizator
C1
experimentat
experientat
Abilităţi de comunicare
Competenţe şi abilităţi sociale
Adaptare rapidă la nou, aptitudini de lucru foarte bune atât individual cât şi în echipă
Capacitate de analiza şi sinteza
Competenţe şi aptitudini
Spirit de initiativa
organizatorice
Spirit creator , inovator
Perseverenta
Competenţe şi aptitudini de utilizare Operare PC: Word, Excel, PowerPoint,AutoCAD
Internet
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini personale

C1

Capacitatea de a lucra in echipa
Capacitatea de a lucra in conditii de stres

Alte aptitudini si competente
Permis de conducere
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Da, categoria B

