
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MADARASI EDIT-RITA 

Adresă(e) Covasna-525200, str. Brazilor, nr.2 Bl.1A ,sc.A, et.4, ap.14, judeţul Covasna, România 

Telefon(oane) Mobil: 0740-169902   
 

E-mail(uri) madirita@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) maghiară 
 

Data naşterii 20.08.1970 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 Anul 2020 -Membră  în Consiliul de Administrație Gospodăria Comunală Sfântu Gheorghe  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2012-2020 

             Numele şi adresa angajatorului ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREȘTI- SUCURSALA TRANSILVANIA SUD BRAȘOV-AFEE 
COVASNA ; Loc.Sf.Gheorghe, str. Lunca Oltului nr.9/A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizarea energiei electrice 

Ocupatia sau pozitia Economist –Specialist pr. relații clienți. 

Activitatile principale si 
responsabilitatile detinute 

Urmărirea încasării facturilor, gestiunea creanțelor la nivel de Oficiu Comercial Covasna, relații cu 
clienții, contractarea  energiei electrice pe piața reglementată și pe piața concurențială, facturarea, 
rezolvarea reclamațiilor, etc. 

Perioada    2009 -2011 

Numele şi adresa angajatorului ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREȘTI- SUCURSALA TRANSILVANIA SUD BRAȘOV-AFEE 
COVASNA ; Loc.Sf.Gheorghe, str. Lunca Oltului nr.9/A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Furnizarea energiei electrice 

Ocupatia sau pozitia Şef Oficiu Comercial  

Activitatile principale si 
responsabilitatile detinute 

Contractarea, facturarea, servicii post vânzare pentru furnizarea energiei electrice clienților din raza de 
activitate a Oficiului Comercial Covasna,  

Perioada 2004 -2009  

             Numele şi adresa angajatorului  SC ELECTRICA  TRANSILVANIA SUD SA-SDFEE SF GHEORGHE; Sf.Gheorghe, str. Lunca Oltului   
nr.9/A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Distribuţia şi furnizarea energiei electrice 

Ocupatia sau pozitia Economist 

Activitatile principale si 
responsabilitatile detinute 

Urmărirea încasării facturilor, gestiunea creanțelor la nivel de punct de lucru Covasna, întocmirea 
documentațiilor de acționare în judecată a clienților rău platnici, urmărirea facturarii energiei electrice, 
întocmirea situațiilor ,raportărilor pentru evidențele contabile, relații cu clienții, etc; 
 



Perioada  sept .2002 -  martie 2004 

Numele şi adresa angajatorului SPITALUL ORĂȘENESC COVASNA , Loc.Covasna ,Str. Gabor Aron Nr.6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea de sănătate publică - Spital 

Ocupatia sau pozitia Director adjunct financiar contabil  

Activitatile principale si 
responsabilitatile detinute 

 
 

 
Perioada 

Organizarea și controlul activității de contabilitate, buget-finanțe la nivel de Spital, activitatea de 
contractare de servicii medicale , medicamente si de materiale necesare desfășurării activității 
spitalicești, verificarea documentelor contabile, aprobarea plăților,întocmirea bugetului de venituri și 
cheltuieli al unității pe surse de finanțare, etc. 
 
1990 - 2002 
 

             Numele şi adresa angajatorului SPITALUL ORĂȘENESC COVASNA , Loc.Covasna  Str. Școlii  Nr.9 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea de sănătate publică - Spital 

Ocupatia sau pozitia registrator medical (1990 -1992 ), funcționar (1993-1996), referent(1996-2002) 

Activitatile principale si 
responsabilitatile detinute 

 

Casieră, ajutător contabil  ,apoi din 1996 referent în cadrul serviciului personal, întocmirea statelor de 
plată, evidentă carnete de muncă   etc. 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 

         
 
   1996 -2001     

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca – Facultatea de Științe Economice 

Titlul calificării dobîndite Economis licențiat , profil Finanțe și asigurări 
 

Perioada 1990 - 1992 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Școlar Korosi  Csoma Sandor 

Titlul calificării dobîndite Absolvire școală postliceală de specialitate turism 

Perioada 1984 -1988  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Covasna 

Titlul calificării dobîndite Diplomă de bacalaureat , profilul electrotehnică 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Maghiară, română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză 
 

 
        mediu     începător  începător  începător  începător 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, Capacitate de comunicare , animator de grup. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice   Capacitate de conducere bună , bun coordonator și coleg de. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Acomodarea și folosirea aparatelor electronice din birou și din locuință. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Folosirea programelor MS Office, OPEN,  

Competenţe şi aptitudini artistice Membră echipă de teatru amator,  

Permis(e) de conducere Categoria B,  

  

 

 


