
CURRICULUM
VITAE

Informaţii personale

Nume / Prenume Liliana Ciornei (căsătorită Grădinariu)
Adresă Loc.Suceava, Jud.Suceava, Str.Prieteniei, nr.3, bl.144, sc.B, ap.8
Telefon 0741.762.053
E-mail liliana.ciornei@gmail.com

Naţionalitate
Stare civilă

română
căsătorită

Data naşterii 19.09.1984
Sex Feminin

Experienţa profesională

Perioada 1.12.2007 – 30.08.2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent manager

Activităţi şi responsabilităţi principale Relaționarea cu clienții, contabilitate primară (emitere facturi, chitanțe, declaraț ii lunare), administrare
baze de date clienți și furnizori, prezentări de oferte și trimitere de corespondențe.

Numele şi adresa angajatorului S.C.TEMPORA NOVA S.R.L

Perioada 4.03.2005 – 8.07.2008
Funcţia sau postul ocupat Contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil financiar în cadrul proiectelor organizate de asociație, documentația necesară depunerii
proiectelor și decontarea finanțărilor primite, evidența contabilă primară, bilanț .

Numele şi adresa angajatorului Asociația Studenților din Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Experiența în ONG-uri

Perioada octombrie 2004 - iulie 2008 - membru activ în cadrul Asociației Studenților din Universitatea Ștefan
cel Mare Suceava
martie 2005 - iulie 2008 - membru în Biroul de Conducere al A.S.U.S.
octombrie 2007 – iulie 2008 - redactor și agent de publicitate la ziarul „Sută la Sută Studențesc”

Educaţie şi formare

Perioada 2009 – 2012
Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Științe Agricole, specializarea ’’Management și Marketing în Agricultură’’

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" , Facultatea de
Agricultură

Perioada 2004-2008
Calificarea / diploma obţinută Economist

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Economie, Management,  Marketing, Contabilitatea întreprinderilor, Informatică de gestiune



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Aptitudini și competențe
personale

Limba maternă română
Limbi străine cunoscute Engleza

nivel avansat

Italiana
începător

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă,
- capacitate bună de comunicare
- seriozitate și receptivitate

Competenţe şi aptitudini organizatorice - spirit de inițiativă, gândire analitică, persuasiune
- capacităţi de coordonare, organizare şi planificare, aptitudini dobândite în perioada studiilor

universitare și consolidate în calitate de membru în Asociația Studenților din Univer sitatea Ștefan cel
Mare Suceava

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Operare PC: Microsoft Office, Adobe Photoshop, SAGA C3.0.

Competenţe şi aptitudini artistice Creativitate

Permis de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Membru în Asociația BIOSILVA


