
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae Europass  
 

 
Informaţii personale  

Nume/prenume Bîndilă Daniela 

Adresă(e) Str. Cetatea Neamtului, Nr.38, Piatra Neamt, cod 610245 

Telefon(oane)     0040233/226003 0040737425957  

Fax(uri)  

E-mail(uri) danielabindila@culturaneamt.ro,  daniela_bindila@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

                                      Data naşterii 21 octombrie 1966 

  

Experienţa profesională  
 

                                             Perioada 
 
                    Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
                                         Principale 

 
      Numele şi adresa angajatorului  

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

                                           activitate 

2009 -  prezent  
 
Economist IA  - Contabil şef 
 
Gestionarea resurselor economico – financiare, administrare bugete, prognoză şi evaluare a 
situaţiilor financiare. 
 
Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare Nr.3 
 
Cultură şi artă 
 

 
Perioada 

 
2005 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat     economist IA, Director adjunct economic, 
Activităţi şi responsabilităţi 

 principale 
Gestionarea resurselor economico – financiare, administrare bugete, prognoză şi evaluare a 
situaţiilor financiare.  

Numele şi adresa angajatorului Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare Nr.3 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cultură şi artă 
 
 

Perioada  1996-2005 
Funcţia sau postul ocupat contabil IA, Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi 
 principale 

Gestionarea resurselor economico – financiare, administrare bugete, prognoză şi evaluare a 
situaţiilor financiare. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, Piatra Neamţ, str. Stefan cel Mare Nr.3 
 

mailto:danielabindila@culturaneamt.ro


  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cultură şi artă 
 
 

Perioada 1991-1996: administrator,   
Funcţia sau postul ocupat Administrator- casier 

Activităţi şi responsabilităţi 
 principale 

Gestiunea materiala şi monetară a patrimoniului instituţiei 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Neamţ;, B-dul 
Republicii, Nr.22 Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cultură şi artă 
 
 

Perioada 1986 – 1991 
Funcţia sau postul ocupat     designer si confecţioner îmbrăcăminte. 

Activităţi şi responsabilităţi 
 principale 

Creaţie modele şi tipare, asamblare şi finisare articole vestimentare 
 

Numele şi adresa angajatorului I.J.P.I.P.S Neamţ. 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Confecţii/ producţie  
 
 
 

Educaţie şi formare  
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută    Specialist -  Sisteme de Control Managerial Intern 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

   Implementarea sistemului de control managerial intern 
    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Institutul de Formare Profesională- IFP 
 
 

Perioada 2008 
Calificarea / diploma obţinută    Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

   Managementul Proiectelor 
   Proiectarea, aplicarea, administrarea, evaluarea proiectelor şi programelor  
    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Centrul pentru Pregătire Profesională  în Cultură  Bucureşti  
 
 

Perioada 2005-2006  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă -  Master în Managementul Public 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Managementul instituţiilor publice, managementul bugetelor, managementul resurselor umane, 
finanţe, banci, burse de valori, managementul proiectelor şi programelor, comunicare 
instituţională.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management. 
 
 
 



  
 

Perioada 2001-2005:  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă: economist - contabilitate, audit şi control de gestiune 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Finanţe; contabilitate, economie, audit financiar, audit fiscal, management, statistică,etc. 
specializarea: contabilitate, audit şi control de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, 

Perioada 2005 
Calificarea / diploma obţinută Atestat profesional de limbă engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  Limba Engleză 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, 

Perioada    1980-1987  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  Limba Română, Matematică, Limba Engleză, Limba Franceză, Istorie, Geografie, etc. 
  Funcţionar în administraţia publică  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş” 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

   Sunt o persoană  sociabilă,  receptivă la sugestii şi sfaturi, interesată de nou în profesie 
   Aptitudini în domeniului design-ului vestimentar 
 

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Engleza    B 2 , Italiană A1  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare  
scrisă 

  C2 Nivel  C2 Nivel C2 Nivel  C2 Nivel  C2 Nivel  

  B2 Nivel  B2 Nivel  B2 Nivel  B2 Nivel  B2 Nivel  

  B2 Nivel  B2 Nivel  B2 Nivel  B2 Nivel  B2 Nivel  

  A1  Nivel A1  Nivel A1  Nivel  A1  Nivel  A1  Nivel 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Desfăşurând o activitate culturală, comunicarea este  importantă în găsirea celor mai bune 

soluţii, consider  că  munca de echipa este esentială  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte bune, gestionez bugete şi proiecte economico-financiare, utilizez proceduri de 
management de proiect.  



  
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Culegere şi tehnoredactare Word 
  Înregistrare computerizată contabilitate, salarii 
  Operare Access, Power Point, Excel. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

  Îmi place literatura, muzica, teatrul, sub diversele lor forme de prezentare. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1994 
  

Alte aptitudini si competente                  
 

  Capacitate de analiză şi sinteză 
 
  Capacitatea da a lucra în echipă 
 

   Disponibilitate la lucru prelungit 
 

Informatii suplimentare   Lucrări: 
 - Proceduri de sistem şi operaţionale , managementul riscului în cadrul Sistemului de Control 
Managerial Intern la Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ. – 2013; 
- Manual de politici, proceduri operaţionale şi administratraea riscurilor în procesul de 
management al Centrului pentru   Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ  - ed. 2012; 
 -  Manual de reguli şi proceduri al Centrului pentru   Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ 
- ed. 2008; 
 -  Lucrare de disertaţie „Descentralizarea instituţiilor publice la nivelul judeţului” (stadiul 
descentralizării financiare în domeniul culturii); coordonator – conf.univ.dr. Marius Profiroiu, 
ministru secretar de stat la Ministerul Administraţiei Publice – 2006 ; 
 - Lucrare licenţă „Auditul public intern la Consiliile Judeţene”; coordonator – conf.univ.dr. Ileana 
Nişulescu - 2005. 
  - Martie 2008  - Iulie 2009 am făcut parte din echipa de autori ai revistei de specialitate 
„Contabilitate pentru institutii publice’’- Editura RENTROP & STRATON Bucureşti. 
    Începând din aprilie 1991 fac parte din echipa  proiect  a: 
       -   Festivalului “ VACANTE MUZICALE LA PIATRA NEAMT  
       -   Festivalului International de Folclor “CEAHLAUL” – încă de la prima  ediţie a acestuia. 
       -  Stagiunii muzicale permanente 
       -  Festivalului de Datini si Obiceiuri de Anul Nou  
       -  Concursului de Vioara “ION VOICU”  Piatra Neamţ şi Iaşi 
    Am contribuit la  înfiinţarea Ansamblului Profesionist “Floricica de la Munte” 
    Sunt membru în comisia juridico-economică, în calitate de cenzor, a ASOCIATIEI  
    NATIONALE A CENTRELOR CULTURALE DIN ROMÂNIA din anul 2008, membră a     
    RELELEI  EUROPENE  A CENTRELOR CULTURALE BRUXELLES - Belgia 
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