Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

BĂLAN Elena
Bistrița, str. Ghinzii nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud
tel/fax: 0263/217055

Mobil: 0755/024534

directoreconoic@ambulantabistritanasaud.ro ; secretariat.sajbn@gmail.com
română
17.aprilie 1979
feminnin

Domeniul ocupaţional Economic
Experienţa profesională
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-Năsăud
 perioada:

2008 – prezent

 funcţia ocupată: director economic
 responsabilităţi: organizarea activtății financiar contabile, coordonarea și controlul activității
compartimentului economic, asigurarea bunei organizări și desfășurări a
activității economico-financiare a unității
Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud
 perioada:

2007 – 2008

 funcţia ocupată: director financiar-contabil interimar
 responsabilităţi: organizarea activtății financiar contabile, coordonarea și controlul activității
compartimentului economic, asigurarea bunei organizări
Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud
 perioada:

2003 – 2007

 funcţia ocupată: economist
 responsabilităţi: activități specifice birou finanicar contabil: buget, execuție bugetara etc.
Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud
 perioada:

1999 – 2003

 funcţia ocupată: contabil
 responsabilităţi: activități specifice birou finanicar contabil: buget, execuție bugetara,
contabilitate de gestiune etc.

Educație și formare 2014
Ministerul Finantelor Publice - Scoala de Finante Publice si Varna

Certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi
2014
Scoala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar
Certificat de absolvire a cursului de erfecționare în management spitalicesc

2008
Universitate vasile Goldiș Arad
Diploma de Master în Marketing, Audit și Expertiză Contabilă
1999-2003
Universitatea Spiru Haret București
Diplomă de Licență - Management Financiar-Contabil
1997-1999
Școala Postliceală ”Grup Școlar Cooperație”
Certificat de absolvire
1993-1997
Liceul Teoretic ”Radu Petrescu”
Diplomă Bacalaureat - profil Finanțe-Contabilitate
- Curs achiziții publice
Cursuri de perfecționare 2015
2014 - Curs de evaluare și implementare a sistemului de control intern managerial
2013 - Curs achiziții publice
2012 - Managementul instituțiilor publice - ASE București
2011 - Curs controlor financiar
2010 - Curs auditor intern
2009 - Curs expert finanicar
2007 - Curs contabilitatea instituțiilor publice
2006 - Curs reforma contabilității publice
2006 - Permis european de conducere a computerului

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

limba română

limba engleză - nivel mediu
spirit de echipă, abilitatea de a stabili relații eficiente cu personalul din subordine, eficiență în
rezolvarea situațiilor conflictuale de criză, analiza coractă și rapidă asituațiilor complexe și stabilirea
deciziilor adecvate în timp util, rezistență la stress.
experiență în organizarea, acumulată în funcțiile de conducere ocupate; experiență în managementul
proiectelor și grupurilor de lucru; coordonare eficientă a grupurilor mari de persoane.
aptitudini medii de utilizare a aparaturii de birotică și utilizarea acestei eficient în activitatea zilnică;
permis de conducere cargoria B.

