
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE Nicoleta Cojocariu
 Timisoara
 0721967191
 nicoleta.cojocariu93@gmail.com

Sexul: F
Data naşterii: 31-05-1993 (29 ani )

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Invatare continua si dezvoltare profesionala.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  ■

11.2021 - 09.2022 Economist
Fartud Srl, Timisoara
Numar angajati: 400
Domeniu: Contabilitate Finante
Descriere: Fartud este o companie care furnizeaza servicii complete de transport si
logistica.

Fartud a luat fiinta in 2002, avand ca domeniu principal de activitate transportul intern si
international de marfuri, in regim LTL si FTL.

Pentru o gestiune cat mai eficienta a solicitarilor clientilor si partenerilor, compania si-a
extins activitatea si catre divizia de logistica - cu focus pe zona de depozitare sii
managementul ambalajelor.
Responsabilitati: - Inregistrarea facturilor in programul de contabilitate Asis (experienta
si in Ascent),
- Inregistrarea deconturilor pentru RCA, CASCO, asigurari cladiri, asigurari soferi,
- Emiterea facturilor pentru clienti (in programul Ascent si Asis)
- Participarea la inchiderea de luna;
- Participarea la auditul anual sau la alte controale, modificari;
- Ducerea la indeplinire a sarcinilor stabilite pe cale ierarhica si furnizarea rapoartelor si
analizelor cerute,
-Asigurarea comunicarii cu furnizorii si clientii in vederea reconcilierii soldurilor, lunar si
anual;
-Verificarea jurnalului de cumparari.

01.2017 - 10.2021 Referent de specialitate financiar-contabilitate
Klass Wagen SRL, Timisoara
Numar angajati: 200
Domeniu: Contabilitate Finante
Descriere: Klass Wagen este activa de mai bine de un deceniu in domeniul inchirierilor
de autoturisme, devenind lider national de piata pe segmentul calatoriilor de tip
concediu. Flota noastra de peste 3000 de autoturisme este prezenta in Romania
(principalele orase cu aeroport), in Ungaria (Budapesta) si Portugalia (Lisabona).
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Responsabilitati: - Urmarire facturi, flux aprobari;
- Verificarea si inregistrarea operatiunile de trezorerie: registre de casa, Z-uri-pentru
Branch-urile alocate;
- Evidenta in sistemul contabil Navision a documentelor aferente branch-urilor alocate
- Efectuarea inregistrarilor in contabilitate a facturilor de cumparare, a extraselor
bancare si a registrelor de casa (program Navision);
-Asigurarea comunicarii cu furnizorii in vederea reconcilierii soldurilor, lunar si anual;
- Urmarirea soldurilor furnizorilor si verificarea alocarii platilor;
- Generearea Jurnalului de cumparari, dar si verificarea acestuia;
- Analize lunare si ad-hoc pentru diversi indicatori;
- Raportarea ad-hoc pentru auditorii interni/externi si alte parti interesate;
- Asigurarea efectuarii corecte si la zi a inregistrarilor in contabilitate;
- Indosarierea documentelor cu care lucrez si supervizarea arhivarii acestora; colaborez
cu tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile, precum si la salvarea
datelor informatice;
- Participarea la inchiderea de luna;
- Participarea la auditul anual sau la alte controale, modificari;
- Ducerea la indeplinire a sarcinilor stabilite pe cale ierarhica si furnizarea rapoartelor si
analizelor cerute;
- Generare matrice centre de cost si verificare lunara.
Realizari: - Am reorganizat arhiva companiei, astfel incat timpul de cautare al unui
contract s-a redus semnificativ.

09.2015 - 11.2015 Voluntar
UIS, Timisoara
Numar angajati: 60
Domeniu: Fundatii - Voluntariat - ONG
Descriere: Fundatia Ioan Slavici coordoneaza activitatile Universitatii si Liceului cu
aceleasi nume.
Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici are misiunea de a contribui la
perfectionarea formelor si metodelor educationale si pedagogice, pentru pregatirea
adecvata a elevilor si studentilor, dupa cerintele pietei muncii.
Responsabilitati: - consilierea studentilor
- inscrierea studentilor in practica oferita prin intermediul proiectelor POSDRU
- arhivarea documentelor

03.2014 - 04.2014 Practicant
Judecatoria Timisoara, Timisoara
Numar angajati: 100
Domeniu: Juridic
Descriere: Judecatoria Timisoara
Responsabilitati: - arhivarea dosarelor si inregistrarea lor pe portalul instantelor de
judecata (portal.just.ro)
- completarea registrului cu evidenta dosarelor
- asistarea la procese

Realizari: Am reorganizat arhiva Judecatoriei, iar timpul de cautare pentru un dosar
solicitat de catre instanta s-a redus semnificativ, cu aproximativ 10%.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  ■
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10.2017 - 09.2022 Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Mecanica
Specializare: Inginerie
Oras: Timisoara
Diploma: Doctorat

10.2015 - 07.2016 Universitatea de Vest din Timisoara, Departamentul pentru
Pregatirea Personalului Didactic
Specializare: Finante-Banci
Oras: Timisoara
Diploma: Licenta (facultate)
Detalii: Nivelul 1 - Stiinte Economice - Postuniversitar Am predat la Liceul Economic
F.S. Nitti din Timisoara, sub indrumarea doamnei profesor care mi-a fost tutore. In
cadrul acestei institutii de invatamant, am avut ocazia sa pun in practica metodele de
predare invatate. Mi-am dezvoltat managementul timpului, abilitatile de comunicare si,
cel mai important, am invatat sa ascult fiecare elev in parte si sa il evaluez individual. A
fost o experienta minunata, pe care as repeta-o cu mare drag.

10.2015 - 07.2017 Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Mecanica
Specializare: Inginerie
Oras: Timisoara
Diploma: Master
Detalii: Specializarea acestui masterat: Sisteme integrate pentru fabricatia
agroalimentara. La aceasta specializare, am studiat notiuni privitoare la mediu,
dezvoltare durabila, sisteme de sanatate si securitate in munca, finantare europeana.
Am ales acest masterat, deoarece lucrarea mea de licenta la Facultatea de Drept a fost
in domeniul dreptului mediului si anume: "Raportul dintre secretul comercial si accesul la
informatiile privind protectia mediului". La Facultatea de Stiinte Economice, lucrarea de
licenta a fost "Accesarea fondurilor structurale de tip POSDRU in scopul promovarii
incluziunii sociale". Pe scurt, am dorit sa aprofundez notiunile acumulate de la ambele
facultati studiate, considerand ca acest lucru imi va oferi oportunitati in momentul in
care voi dori sa ma angajez.

10.2012 - 09.2016 Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Drept
Specializare: Drept
Oras: Timisoara
Diploma: Licenta (facultate)
Detalii: Titlul de licenta: Raportul dintre secretul comercial si accesul la informatiile
privind protectia mediului

10.2012 - 07.2015 Universitatea Ioan Slavici din Timisoara, Facultatea de Stiinte
Economice
Specializare: Finante-Banci
Oras: Timisoara
Diploma: Licenta (facultate)
Detalii: Titlul de licenta: Accesarea fondurilor structurale de tip POSDRU in scopul
promovarii incluziunii sociale

10.2012 - 07.2015 Universitatea de Vest din Timisoara, Departamentul pentru
Pregatirea Personalului Didactic
Specializare: Drept
Oras: Timisoara
Diploma: Licenta (facultate)
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Detalii: Nivel 1 - Drept - studii de licenta Am predat la Scoala Gimnaziala nr.21 din
Timisoara, sub indrumarea doamnei profesor care mi-a fost tutore. Cu aceasta ocazie,
am predat cultura civica la clasele a VII-a si a VIII-a, unde am identificat mai multe tipuri
de clase. Elevii au fost deschisi si dornici sa raspunda la metodele pe care le-am
aplicat. A fost o experienta deosebita, pe care as repeta-o cu mare drag.

COMPETENŢE PERSONALE  ■

Limba maternă   Romana

Limbi straine INȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral  

Franceza  A2 A2 A2 A2 A2

Engleza  B2 B2 B2 B2 B2

Spaniola  B1 B1 B1 B1 A2

Competente de comunicare  Comunica pe email/ ASANA, cu CC ierarhie
Asigura un climat de colaborare cu celelalte departamente din firma si in cadrul
departamentului,
Asigura confidențialitatea informațiilor cu care intra in contact
Promovează respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul
departamentului, in raporturile cu alte departamente
Respecta regulamentul de ordine interioara

Competenţe  
organizaţionale/manageriale  

Nespecificat

Competente dobandite la  
locul de munca  

- Capacitate de analiza
- Rezolvarea problemelor
- Managementul timpului si al prioritatilor

Competenţe digitale  AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare Creare de
conţinut

Securitate Rezolvarea de
probleme

experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Competente informatice si certificate: ECDL Core Certificate ID acreditare: RO064533

Permis de conducere  Da

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  ■

Alte cursuri, traininguri  
(Cursuri, Conferinte, Seminarii,

Afilieri, Referinte)  

- Curs de contabil la Absolute School, cu durata 60 de ore, cod COR 331302, acreditat
de Ministerul Muncii si Educatiei, conform Autorizatiei nr. 40/9054/28.11.2019. Cursul a
fost organizat in perioada 09.07.2021-18.08.2021, iar examenul a fost sustinut si
promovat in 01.09.2021
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- Universitatea Spiru Haret Timișoara - Program de formare profesională -
antreprenoriat (Denumirea proiectului POSDRU: "ProFeminAntrep - Promovarea
egalității de șanse în antreprenoriat"); Axa Prioritară 6- "Promovarea incluziunii sociale".

Atestate (Publicatii, Certificari,  
Prezentari, Proiecte)  

 - Certificat de absolvire-Curs de contabil la Absolute School

1) Mariș, S., Mariș, Ș.A., Cojocariu, N., & Humița, M., “Using ICT support for STEM
education in disadvantaged youth learning“, in International Symposium on Electronics
and Telecommunications (ISETC), 2018, IEEE, WOS: 000463031500079, ISI;

2) HUMIȚA M., COJOCARIU N., JĂDĂNEANȚ M., “ Soluții de modernizare a Colterm
Timișoara”, 28.01.2019, Conferința Internațională de Tehnologii Neconvenționale,
(ICNCT) Timișoara, Ediția a 19-a, ISSN 1454-3087, BDI;

3) COJOCARIU N., HUMIȚA M., JĂDĂNEANȚ M., “Managementul sistemelor de
încălzire cu cazane de putere medie”, Conferința Internațională de Tehnologii
Neconvenționale, (ICNCT), 28.01.2019, Timișoara, Ediția a 19-a, ISSN 1454-3087,
BDI;

4) COJOCARIU N., HUMIȚA M., JĂDĂNEANȚ M., „Economic impact of horizontal in
district heat systems”, in International Business Information Management Association,
Ediția 33, Granada Spain, IBIMA,10-11.04.2019, ISI, , WOS:000503988804047, ISI;

5) HUMIȚA M., COJOCARIU N., JĂDĂNEANȚ M., “Managerial considerations
regarding the modernization of district heating companies in eastern Europe”, in
International Business Information Management Association, pentru Ediția 33, Granada
Spain, IBIMA, 10-11.04.2019, ISI, WOS:000462690100084, ISI.

Premii: (Distinctii, Citari)  - Diplomă de excelență pentru rezultate excepționale la învățătură ca șefă de promoție
Premiul "Asociația Prietenii Liceului Sportiv" pentru rezultatele obținute la învățătură ca
șefă de promoție.
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