
INFORMAŢII PERSONALE Militaru Gabriela  
 

  
 

Sexul Feminin | Data naşterii 04.06.1967 | Naţionalitatea română 

Stare civilă: căsătorită, 1 copil 

 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
 
 

Tipul sau sectorul de activitate        Economic 
 
 

Ianuarie 2016 – prezent           Director Executiv Economic 
 

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., Bucureşti, şos. Olteniţei  nr. 103, 
sector 4 

     

▪ organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea, în mod 

eficient, a activităţii financiar - contabile a Societăţii, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

▪ asigură elaborarea prognozelor economice prin corelarea obiectivelor cu resursele   

şi costurile de realizare a acestora; 

▪ colaborează cu organismele financiare pentru întocmirea documentaţiilor 

necesare obţinerii finanţărilor; 

▪ coordonează elaborarea de studii de fezabilitate şi planuri de afaceri, pe termen 

mediu şi lung, legate de activitatea operaţională şi investiţională a Societăţii; 

▪ coordonează bugetarea investiţiilor şi colaborează cu sectoarele tehnice, 

comerciale şi de dezvoltare pentru pregătirea deciziilor de investiţii; 

▪ elaborează proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, în conformitate cu normele 

pe care legislaţia în vigoare le impune, întreprinde măsuri pentru a se asigura 

sursele de finanţare ale Societăţii; 

▪ organizează şi coordonează controlul financiar preventiv în Societate; 

▪ organizează şi coordonează activitatea de elaborare a metodologiilor financiar - 

contabile unitare; organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, 

contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, 

contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi 

altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 

 

 

Mai 2009 – Ianuarie 2016        Manager Departament Contabilitate    

    

                   Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A.,  Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 103, 
             sector 4 

▪ Coordonează şi organizează funcționarea curentă a Departamentului 

Contabilitate, potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

S.N. Radiocomunicaţii S.A. și ale legislației specifice domeniului; 



▪ Verifica balanţa de verificare de la nivelul sediului central şi pe total Societate; 

▪ Coordonează actualizarea politicilor contabile pentru asigurarea conformității cu 

reglementările contabile aplicabile; 

▪ Asigură actualizarea sau modificarea Planului de Conturi, conform reglementărilor 

legale și cerinţelor interne; 

▪ Colaborează la realizarea auditului financiar - contabil împreună cu firma care 

auditează Societatea și urmăreşte desfăşurarea acestuia în bune condiţii; 

▪ Coordonează și verifică elaborarea diverselor situații pentru prezentarea lor la 

organele de control; 

▪ Elaborează regulamente, norme și proceduri specifice activității pe care o 

coordonează şi urmăreşte modul de aplicare a acestora de către personalul din 

subordine; 

▪ Urmărește situația datoriilor și creanțelor în relațiile cu terții; 

▪ Verifică documentația necesară obținerii scrisorilor de garanție bancară, în 

vederea participării la licitație; 

▪ Verifică întocmirea registrelor contabile obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul 

Inventar, Carte Mare Șah); 

▪ Urmăreşte şi verifică evidenţa contractelor de credit şi a garanţiilor materiale, 

necesare obținerii creditelor pe termen lung, scurt şi mediu. 

 

 

2006 – Aprilie 2009             Economist Departament Contabilitate 

 
Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 103, 

sector 4                   

▪ Înregistrarea contabilă pe baza documentelor justificative a facturilor furnizorilor 

interni și externi, reconcilierea soldurilor; 

▪ Evidenţa şi analiza pe vechimi a datoriilor; 

▪ Urmărirea şi înregistrarea în contabilitate a contractelor de leasing financiar şi 

operaţional; 

▪ Întocmirea situaţiei cheltuielilor nedeductibile şi a veniturilor neimpozabile; 

▪ Urmărirea contractelor de garanţie aferente contractelor de credit; 

▪ Încadrarea operaţiunilor înregistrate în contabilitate pe centre de cost, în vederea 

organizării contabilităţii de gestiune. 

 

 

 2001 - 2006                           Contabil Departament Buget Fiscalitate 
                                         

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 103, 

sector 4 

 
 

1999 - 2001                              Contabil 
 
                                                         SC RODIPET S.A., Bucureşti 
 

 

1988 – 1999                              Contabil 
          

I.A.D.T.I.Ch.P. (din 1991 şi-a schimbat denumirea în SC CHIMPREST S.A.), 

Bucureşti 

 



 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
  

 
2008 – 2009                     Masterat, specializarea Audit Financiar Contabil, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti     
 
    
2002 – 2006                     Academia de Studii Economice, Bucureşti - secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

 

 
1982 – 1986                     Liceul Industrial Nr. 1, sector 4, Bucureşti 
 
 
1974 - 1982                     Şcoala Generală Nr.165, sector 4, Bucureşti 
 
 
 
COMPETENȚE PERSONALE   

  

 

 

Limba(i) maternă(e)   Româna 

 

 
 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Rusă A2     
  

Engleză A2     
 .  
  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare, dobândite prin pregătirea profesională și prin activitatea 
desfăşurată  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe și abilități sociale 

 

 

 

▪ Abilități de leadership  

▪ Capacitate de sinteză şi analiză 

▪ Capacități decizionale, spirit organizatoric 

▪ Aptitudini de coordonare  

▪ Punctualitate 

▪ Capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită 

▪ Spirit analitic  

▪ Lucru în echipă  

▪ Capacitate de autoperfecţionare 
 
 
 
 
Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de 
asimilare de noi informații şi abilităţi  



 

Cursuri  ▪ Politici şi proceduri contabile. Modificări OMFP 1752/2005. Modificări cod fiscal, începând 

cu anul 2010, în cadrul Centrului de Perfecţionare Tâncăbeşti, în perioada 02.10. - 

04.10.2009; 

▪ Contabilitatea Conform Standardelor Internaţionale, organizat de Centrul Naţional de 

Instruire OK SERVICE, în perioada 15.02. – 16.02.2008; 

▪ Fiscalitatea şi contabilitatea Societăţilor Comerciale în condiţiile legislaţiei armonizate la 

directivele europene, organizat de Centrul  Naţional de Instruire OK SERVICE, în perioada 

04.05. – 06.05.2007; 

▪ Probleme şi soluţii în aplicarea legislaţiei fiscale pentru agenţii economici din România, 

organizat de Centrul Naţional de Instruire OK SERVICE, în perioada 31.08. – 03.09.2006; 

▪ Impactul aplicării reglementărilor contabile conforme cu directivele Comunităţii Europene, 

în perioada 17.03. -19.03.2006, organizat de World Trade Institute Bucureşti; 

▪ „Închiderea exerciţiului financiar al anului 2004”, organizat de Centrul Naţional de Instruire 

OK SERVICE, în perioada 03.12. – 05.12.2004; 

▪ „Închiderea exerciţiului financiar al anului 2003”, organizat de Centrul Naţional de Instruire 

OK SERVICE, în perioada 06.02. – 08.02.2004; 

▪ „Totul despre Reforma Contabilităţii în România”, organizat de Centrul Naţional de 

Instruire OK SERVICE, în perioada iulie – august 2003; 

▪ operare şi utilizare program VISUAL BASIC pentru  ACCESS, în cadrul Centrului de 

Perfecţionare Tâncăbeşti, în perioada 23.09. – 27.09.2002; 

▪ operare şi utilizare program ACCESS ’97, în cadrul Centrului de Perfecţionare Tâncăbeşti, 

în perioada 15.07. – 19.07.2002; 

▪ „Standarde Internaţionale şi Reglementări Contabile”, în cadrul Centrului de Perfecţionare 

Tâncăbeşti, în perioada 25.02. – 01.03.2002; 

▪ „Retratarea Conturilor în Spiritul Standardelor Internaţionale de Contabilitate”, organizat de 

Centrul Naţional de Instruire OK SERVICE, în perioada 22.02. – 24. 02.2002; 

▪ operare şi utilizare program EXCEL ’97, în cadrul Centrului de Perfecţionare Tâncăbeşti, 

în perioada 11.02. – 15.02.2002; 

▪ operare şi utilizare program WORD ’97, în cadrul Centrului de Perfecţionare Tâncăbeşti, în 

perioada 01.10. – 05.10.2001; 

▪ instruire în utilizarea programului de contabilitate Wiz Count, în perioada 15.06. – 
30.06.1998; 
▪ operare PC, în perioada 03.03. – 14.03.1997; 
▪ iniţiere şi perfecţionare în contabilitate, în perioda 05.02. – 20.04.1996. 
 
 


