
  
 

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MAFTEI  ECATERINA  

Adresa(e) Mun. București Cal. Văcărești nr.184, bl.24, sc.A ap.34 

(România) 

Telefon(oane)  Mobil 0751/095452 

E-mail(uri) maftei.ecaterina13@gmail.com 

Data naşterii 
 

             Loc de muncă vizat/ 

             Domeniu ocupațional 

                     

                                  Perioada 

      Funcția sau postul ocupat 
 

13/05/1974 - Fălticeni, judeţul Suceava 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, Calea Victoriei nr.152 București  

Cabinet Secretar de Stat 

 

31.08.2017- prezent 

Consilier  

  

              Loc de muncă vizat/ 

             Domeniu ocupațional 

 

                                  Perioada 

      Funcția sau postul ocupat 

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, Bulevardul Libertății nr. 12 București 

Cabinet Secretar de Stat 

 

13.04.2017-08.08.2017 

Consilier  

   Loc de muncă vizat / 

Domeniu ocupaţional 

Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, B-dul 1 Mai nr.9 Suceava  

Serviciul Logistic - Serviciul Rutier 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 01/08/2006 – 13.04.2017 

Funcţia sau postul ocupat Referent IA - Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

evidenţa corespondenţei zilnice, operator procesare date, întocmire scrisori, 

analize, situaţii centralizate zilnice, săptămanale, lunare si anuale; preluare, 

inregistrare si arhivare corespondenţa; dactilografierea lucrărilor redactate de 

către cadrele serviciului ; înregistrare si scădere dosare; actualizare baza de 



date la nivel de judeţ; distribuire formulare şi adrese in judeţ; protocol; şi 

multe altele.  

Numele şi adresa 

angajatorului 
Inspectoratul Judeţean de Poliție Suceava 

B-dul 1 Mai nr.9, 720224 Suceava (România) 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Serviciul Rutier - Compartimentul secretariat,  documente clasificate și 

arhivă 

  

Perioada 01/08/2002 - 13/12/2004  

Funcţia sau postul ocupat Secretar - dactilograf 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

evidenţa corespondenţei, dactilografierea documentelor, operator procesare 

date, întocmire scrisori, analize, situaţii centralizate zilnice, săptămânale, 

lunare si anuale; preluare, înregistrare si arhivare corespondenţa; 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Parlamentul Românie Senat  

Birou Senatorial nr.1 Suceava 

Str. Ştefan cel Mare nr.36, cod 720026  (România) 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
Secretariat - Secretar - dactilograf 

  

Perioada 18/11/2002 - 30/06/2003  

Funcţia sau postul ocupat Referent debutant 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Evidenţierea lucrărilor, întocmirea dosarelor  pentru acordarea ajutoarelor 

sociale, operare date, întocmirea statelor de plată. 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Casa Judeţeană de Pensii 

Str. Ilie Ilaşcu , 720208 Suceava (România) 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Biroul de Control - Ajutoare de Deces 

  

Perioada 01.05.1993-17.11.2002 

Funcţia sau postul ocupat Lucrător comercial 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Gestiune   

Numele şi adresa 

angajatorului 
S.C STANDARD  COM S.R.L Bucureşti 

Filiala Suceava (România 

Gheorghe  Doja nr. 1, cod 720074 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

  

Perioada 21.11.1990 – 19.06.1992  

Funcţia sau postul ocupat Muncitor necalificat 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Filatura de In şi Cânepă 

Fălticeni (România) 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Muncitor în industria textilă 



 

Educaţie şi formare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de      

formare 

 

 

     Calificarea/diploma obţinută 

                                   

 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

ȘCOALA DE STUDII AVANSATE A ACADEMIEI ROMÂNE 

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE ECONOMICE , SOCIALE ȘI JRIDICE 

 

 

 

 

Doctorand  

Educaţie şi formare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de      

formare 

 

 

     Calificarea/diploma obţinută 

                                   

 

                                     

                                  Perioada  

  
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

Colegiul Naţional de Apărare 

 

Cursul Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională 

Continuă în Domeniul 

Securității și Apărării Naționale 

„PROBLEME ACTUALE ALE SECURITĂȚII NAȚIONALE” 

 

21.01.2018 -05.07.2018 

 

Educaţie şi formare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de      

formare 

 

     Calificarea/diploma obţinută 

Perioada 

 

 

Educaţie şi formare 
 

 

 

                               Perioada 

 

 

Educaţie şi formare 

 

 

 

 

George C.Marshall - European Center for.Security Studies  

,, Special Seminar in Security Studies’’ 

 

 

 

Certificat de Absolvire 

14-18 May 2018 Garmisch-Partenkirchen, Germany  

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

INSTITUTUL DIPLOMTIC ROMÂN 

Programul ,,ProDiplo@IDR- Față în față cu arta diplomației - 

comunicare și protocol diplomatic” 

 

18.06-27.07.2018  

Perioada 2005 - 2007  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Master - Managementul Administrației Publice în Țările 

Uniunii Europene. 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Drept administrativ comparat, Management comparat, Control financiar şi 

audit public în UE, Istoria şi evoluţia UE, Managementul resurselor umane, 

Dreptul afacerilor comunitare, Probleme de contabilitate şi legislaţie 

financiare, etc . Organizatorice, decizionale, de coordonare, control şi 

planificare, dezvoltare foarte bună, capacitate de concepţie, iniţiativă, 

flexibilitate în gândire, disponibilitate pentru lucru în echipă, spirit de 

întrajutorare, deschidere permanentă spre nou. 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea ,,Ştefan cel Mare,,  

Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică - Ştiinţe Administrative – 

Administraţie Publică 

Str. Universităţii nr.17, cod 720225 Suceava (România) 

Perioada 2001 - 2005  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Drept administrativ, Drept penal, Drept civil, Istoria administraţiei publice, 

Contabilitate, Informatică, Istoria administraţiei publice, Teoria generală a 

dreptului, etc. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea ,, Ştefan cel Mare,,Suceava  

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică  Ştiinţe 

Administrative – Administraţie Publică 

Str.Universităţii,nr.17, cod 720225 Suceava (România) 

Perioada 2007  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Comunicare în limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Centrul de Formare şi Perfecţionare Continuă 

Vaslui (România) 

Perioada 30/06/2003 - 15/08/2003  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Absolvire a Cursului de Formare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Programe F412-IBM-PC 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Centrul Teritorial de Instruire Autorizat Suceava (România) 

Introducere, Validare şi Prelucrare Date 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

Capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, spirit de observaţie, simţ organizatoric, 

prestanţă, tact şi discernământ, abilitate de comunicare, bun negociator, 

spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, flexibilitate în gândire, 

receptivitate, iniţiativă, obiectivitate, spirit critic. 

 

  

Limba maternă Româna 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  B

1  

Utilizator 

independent  

B

1  

Utilizator 

independent  

B

1  

Utilizator 

independent  

B

1  

Utilizator 

independent  

B

1  

Utilizator 

independent  

Franceză  A

2  

Utilizator 

elementar  

A

2  

Utilizator 

elementar  

A

1  

Utilizator 

elementar  

A

1  

Utilizator 

elementar  

A

1  

Utilizator 

elementar  



Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Conduită morală ireproşabilă, spirit de iniţiativă , capacitate de a lucra în 

echipă, flexibilitatea gândirii, disponibilitate la schimb, o bună capacitate de 

comunicare. 

  

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Organizatorice, decizionale, de coordonare, control şi planificare, dezvoltare 

foarte bună, capacitate de concepţie, iniţiativă, flexibilitate în gândire, 

disponibilitate pentru lucru în echipă, spirit de întrajutorare, deschidere 

permanentă spre nou, stilul de activitate definit prin reperele de 

planificare/asumare, anticipare, abilitate de proiecție a sarcinilor/obiectivelor 

vizate si adaptare a resurselor existente  (umane, materiale, temporale etc), 

prioritizarea obiectivelor/sarcinilor şi focalizarea atenției si a resurselor în 

ordinea importanţei, cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale. 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii și orice tip de 

echipament de birou. 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and 

PowerPoint™);  

 

  

Competente si aptitudini 

artistice 

Muzică; literatură; design 

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Bună gândire analitică şi conceptuală, capacitate de a lucra în echipă, dar şi de 

asumare responsabilă a sarcinilor, în mod individual, hotărâre, tenacitate, 

rezistenţă la stres. Disponibilitatea şi capacitatea de asumare a provocărilor 

profesionale, a sarcinilor complexe ca dificultate, motivare spre o continuă 

dezvoltare personală/profesională . 

 

  

Permis de conducere B  

  

Informaţii suplimentare  Doi copii 

  

  

 


