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INFORMAŢII PERSONALE Melania Delia Varga  
 

 strada Pandurilor nr.8, 440214 Satu Mare (Romania)  

 +40740506154     

 melania_varga@yahoo.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 17/04/1988 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

01/08/2007–29/10/2011 ASISTENT MANAGER 

SC GLOBAL MAT SRL, SATU MARE (ROMANIA)  

 
-Întocmirea ordinelor de plată i înregistrarea lor 

▪meninerea relaiilor cu banca sau cu alte organe de controlțț 

▪probleme de casierie. 

 
 

01/11/2011–Prezent  Accountant 

SC UNIVERSAL CONSTRUCT SA, SATU MARE (ROMANIA)  

 
  

Aranjarea, contarea si inregistrarea documentelor : facturi, registru de casa, extrase de bani in lei si valuta 

▪contabilizarea operatiunilor de incasari si plati prin conturile bancare deschise 

▪contabilizarea operatiunilor de incasari si plati conform extrasului de cont bancar 

 
 

01/09/2015–Prezent  Administrator Pensiune 

SC POPASUL CODRENILOR SRL, SATU MARE (ROMANIA)  

-Resurse Umane 

-Contabilitate 

 

01/10/2014–Prezent  Doctorand Nivelul 8 CEC 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului " Regele Mihai al Romaniei" din 
Timisoara, TIMISOARA (România), Timisoara (România)  

01/10/2014–15/07/2016 Master  Nivelul 7 CEC 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului " Regele Mihai al Romaniei" din 
Timisoara, TIMISOARA (România), Timisoara (Romania)  
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▪Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor 

 de marketing;  

▪Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria 

 alimentară şi asigurarea protecţiei mediului;  

▪Comunicarea cu consumatorii, agenţii economici şi instituţiile abilitate privind respectarea cerinţelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor dintre aceştia 
cu scopul creşterii încrederii consumatorului în produsele consumate.  

 
 

01/10/2010–15/07/2014 DIPLOMA DE LICENTA Nivelul 6 CEC 

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII, INGINERIE SI INFORMATICA " VASILE GOLDIS", SATU 
MARE, Satu Mare (Romania)  

▪ Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei 
alimentare; 

▪Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de 
industrie alimentară; 
 

▪Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii 
prime până la produs finit;  

▪Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte 

 

01/10/2010–15/07/2012 DIPLOMA DE MASTER Nivelul 6 CEC 

UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIS", SATU MARE, SATU MARE (ROMANIA)  

 
▪proiectarea si utilizarea sistemelor informationale privind contabilitatea, managementul 
financiar si administrarea afacerilor; 

▪organizarea si conducerea departamentelor de contabilitate financiara si de gestiune, 
elaborarea politicilor si strategilor financiar-contabile; 

 

01/10/2007–15/07/2010 DIPLOMA DE LICENTA 

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor - Linia Germana, 
Cluj-Napoca (România)  

 
Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice la nivel de firme şi la 
nivel macroeconomic, necesare unei cercetări în sfera economiei aplicate 

▪Fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice 
 

▪Operaţionalizarea fluxurilor economice materiale şi monetare şi a elementelor 
de analiză a bugetelor sectorului public 

 

Nivelul 6 CEC 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

15/09/2004–15/06/2007 DIPLOMA  DE BACALAUREAT Nivelul 1 CEC 

Liceul Teoretic German "Johann Ettinger", Satu Mare (România)  

 

25/05/2011–30/06/2011 Curs de formare profesionala Inspector resurse umane 
 

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

germana C1 C1 C1 C1 C1 

 Sprachdiplom DSD II  

maghiara B2 B1 B2 B2 B1 

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare ▪  

 
bune abilitati de comunicare dobandite experientei mele cu Liga Studentilor de la Universitatea 
"Vasile Goldis" 

▪bune abilitati de interactiune cu oamenii, dobandite prin activitati extrascolare 

▪capacitate de exprimare si intelegere de nivel ridicat 

▪capacitate de sustinere si dezbatere a proprilor idei si opinii 

▪capacitati de negociere si persuasiune 

▪  

▪  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

-Bun organizator, capacitate de a coordona o echipa si de a lucra impreuna cu aceasta, capacitate de 
a lua sau superviza decizii 

▪Rezistenta la stres 

▪Capacitatea de a lua decizii sub presiunea timpului 

▪managementul timpului in scopul eficientizarii muncii 

▪punctualitate 

 

 

Competenţe dobândite la locul de  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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muncă ▪capacitatea de a lucra in echipa 

▪punerea in practica a cunostiintelor dobandite pe parcursul cursurilor de formare si a studiilor 
de licenta, masterat si doctorat 

▪optimizarea capacitatii de adaptare si solutionare a potentialelor probleme aparute 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 

▪Saga (program de contabilitate) 

▪Revisal (program de resurse umane) 

▪Web search 

▪Social media  

 

Permis de conducere B 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

