Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

GIURA LAURA
Str.Strehareti, nr.77 A, Slatina, Olt
0249414621

0786047111

lauragiura@yahoo.com
Sexul Feminin | Data naşterii 04/03/1968 | Naţionalitatea Romana

LOCUL DE MUNCA

Consilier –Biroul Normare-Salarizare
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Str.Ecaterina Teodoroiu, nr.8B

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1999 – prezent

Intocmirea statelor de funcții pentru aparatul propriu al ISJ
Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru ISJ Olt
Întocmirea statelor de salarii până la salariul brut
Verificarea statelor de personal și a fundamentării cheltuielilor de personal pentru toate
unitatile subordonate ISJ Olt, centralizarea lor pe forme de finanțare .Efectuarea normării
personalului (didactic, didactic auxiliar și nedidactic) și încadrarea acestora pe categorii
(norme de baza, cumul, plata cu ora)
Aplicarea prevederilor legale în domeniul salarizării și normării personalului în învățământul
preuniversitar
Intocmirea situațiilor statistice lunare, trimestriale și anuale privind evidența salariilor și a
numărului de salariați pentru Direcția Județeană de Statistică
Participarea ca membru în comisia pentru inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de
inventar
Participarea ca membru în comisia pentru selecția ofertelor .
Participarea ca membru în comisiile pentru concursurile organizate în vederea ocupării
posturilor vacante pentru personal didactic auxiliar și nedidactic
Colaborarea cu compartimentul informatizare din cadrul ISJ Olt în vederea asigurării
actualizării bazei de date cu orice modificare intervenită în rețea, în vederea eficientizării
rețelei școlare
Participarea în comisia de acordare a gradațiilor de merit
Acordarea consultanței de specialitate tuturor unităților de învățământ subordonate ISJ Olt
Acordarea vizei CFP
Contabil în cadrul proiectului ”Optimizarea sistemuluii de învățământ prin creșterea
competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1989 – 1993

Universitatea din Craiova
Facultatea de Științe Economice
Universitatea din Craiova
Economist – Licență
Specializare în activitatea economică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Engleză

C1

B1

B2

A1

B1

Franceză

C2

B2

B2

A1

B1

Competenţe de comunicare

Relaționare cu echipa
Rezistență sporită la stres
Capacitate pentru lucrul în echipă
Capacitatea de dezamorsare a stărilor conflictuale
Ablitatea de a cultiva relații interpersonale pozitive
Empatie
Asertivitate
Simțul umorului
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Scrieţi numele şi prenumele

Eficiență operațională
Capacitate decizională
Bun organizator

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Verificări privind modul de respectarea a integrității patrimoniului unităților școlare
Verificarea legalității plăților efectuate în limita bugetului aprobat
Verificarea modului de gestionare a valorilor materiale
Verificarea modului de achiziții a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar
Aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul financiar și contabil
Participarea ca membru în comisiile de inventariere a mijloacelor fixe și a obiectelor de
inventar
Evidența obiectivelor de investiții derulate prin ISJ Olt
Evidența dotărilor unităților efectuate prin ISJ Olt
Evidența contului de mijloace fixe
Evidența contului de debitori
Participarea la întocmirea dărilor de seamă și a anexelor la termenele stabilite
Acordarea consultanței în domeniul financiar-contabil unităților de învățământ

Competenţe informatice

Operare EXCEL, POWER POINT; WORD, navigare internet, utilizare diverse browsere
Competență în utilizarea calculatorului obținută prin cursuri de formare și prin studiul individual;
Ablități în utilizarea fax-ului;
Abilități în utilizarea scanner-ului;
Abilități în utilizarea ordinatorului portabil

Alte competenţe

Permis de conducere

Membru în C.A. al Colegiului Național ”Radu Greceanu” Slatina ;
Președinte al Comitetului Reprezentativ al Părinților Colegiului Național ”Radu Greceanu” Slatina
B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

Operator PC
Curs limba engleză
Curs achiziții publice

ANEXE
Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
▪ recomandări de la locul de muncă;
▪ publicaţii sau cercetări.
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