
 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

 

  

Informaţii personale:  
 

Nume / Prenume Mardale Nicolaie 

Adresă(e) Str. Calea lui Traian nr. 86, bloc S7/1, sc.A, et. 2, apt.4, Rm. Valcea, cod 240095, jud. Valcea, 
România 

Telefon(oane) 0746-141466   

Fax(uri)  

E-mail(uri) nicumardale@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 06 decembrie 1964, com. Voineasa, jud. Valcea, Romania 
  

Sex masculin 

  

Experienţa profesională:  
 

  

Perioada 01 octombrie 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de Monitorizare – Functionar Public Grad Superior 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati 

Numele şi adresa angajatorului CONSILIUL DE MONITORIZARE a Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati 
Str. Nerva Traian, nr.3, sector 3, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Drepturile Omului 

  

Perioada 17 iunie 2010 - 01 octombrie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Administrator companie - Director vanzari 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activitatii comerciale 

Numele şi adresa angajatorului SC PERVIL PROD SRL, Sat Magura, com. Mihaesti, jud. Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industria prelucratoare si productia bunurilor de larg consum 

  

Perioada 1 septembrie 2000 - 17 iunie 2010   

Funcţia sau postul ocupat Director Comercial - Supervizor  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activitatii comerciale din cadrul depozitelor teritoriale de pe intreg teritoriul tarii 

Numele şi adresa angajatorului SC EURONET TRADING SA, Str. Lotrului nr.9 , ORADEA, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Productia si comercializarea bunurilor de larg consum 
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Perioada 01 aprilie 2000 - 01 septembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Economist, referend  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analiza credite si recuperari creante 

Numele şi adresa angajatorului Bankcoop SA, Agentia Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Organizarea activitatii de recuperare a debitelor, in colaborare cu Price Water House & Coopers, ca 
lichidator judiciar 

  

Perioada 14 iunie 1999 - 01 aprilie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Sef de Agentie - Bankcoop SA Horezu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activitatii de acordare si recuperare credite 

Numele şi adresa angajatorului Bankcoop SA, Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar  

  

Perioada 07 februarie 1994 -14 iunie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Sef Birou - Banca Agricola SA Babeni 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activitatii de acordare si recuperare credite 

Numele şi adresa angajatorului Banca Agricola SA, Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar  

  

Perioada 21 iunie 1993 - 07 februarie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Economist – Birou Credite 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analiza dosare creditare  

Numele şi adresa angajatorului Banca Agricola SA, Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Bancar  

  

Perioada 15 decembrie 1990 - 21 iunie 1993  

Funcţia sau postul ocupat Inspector Financiar - Impozite si Taxe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Verificare financiar-contabila agenti economici 

Numele şi adresa angajatorului Administratia Financiara a Municipiului Rm. Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector financiar - Directia Generala a Finantelor Publice 

  

Perioada 16 iulie 1990 - 15 decembrie 1990  

Funcţia sau postul ocupat Presedinte  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare si organizare a activitatii unitatilor din subordine 

Numele şi adresa angajatorului Cooperativa de Consum Voineasa, Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector comercial 
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Perioada 15 februarie 1990 - 16 iulie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare activitate aprovizionare si transport 

Numele şi adresa angajatorului C.O.T.S. Voineasa, Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Turism si alimentatie publica 

  

Perioada 17 octombrie 1988 - 15 februarie 1990  

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Economist birou aprovizionare 

Numele şi adresa angajatorului Energomontaj Portile de Fier II Slatina 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector energetic 

  
 
 

 

 
 

Educaţie şi formare: 
 

 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Economist – Economia industriei, constructiilor si transporturilor, diplomă de licenţă. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management, Drept, Analiza economica, Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Stiinte Economice - Universitatea de Vest din Timişoara. 

Fortele Armate Terestre 1983-1984  Stagiu militar – termen redus 

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Matematică, fizică, chimie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Industrial nr.7 Rm. Vâlcea. – Vasile Roaita (Mircea Cel Batran) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale: 

- seriozitate la locul de muncă în ce priveşte respecterea programului şi a sarcinilor de lucru; 
- capacitatea de a lucra in echipă; 
- comunicarea eficientă; 
- adaptabilitate; 
- managementul timpului; 
- capacitate de adaptare la contextul social. 
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    Limba(i) maternă(e): Limba română  
  

  Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e): 

 
Engleză, franceză 

 
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză              bun          bun           bun  bun   bun 

Limba franceză   bun           bun           bun  bun  bun 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitaţi de socializare şi comunicare superioare, relaţionare facilă pe mai multe paliere sociale. 
  

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator al evenimentelor, activităţilor şi colectivelor. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator mediu al tehnicilor şi echipamentelor informatice. 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Mobilitate în gândire, consecvenţă, iniţiativă, gândire inovatoare, bună colaboratoare pentru lucrul în 
echipă, fair-play, asertivitate, inteligenţă motrică, competenţe lingvistice şi de comunicare, implicare 
activă, disponibilitate. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 

 


