
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Oana Valentina Diamantu 

Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

-    

oanadiamantu@gmail.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

27/08/2018–Prezent Inspector asistent
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direc ia Generală Regională a Finan elor ț ț
Publice Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Serviciul Asisten ă pentru Contribuabiliț

- Sprijinirea contribuabililor privind interpretarea i aplicarea prevederilor legisla iei fiscaleș ț

- Organizarea întâlnirilor privind dezbaterea unor subiecte de interes pentru contribuabili

01/10/2018–Prezent Lector universitar (regim de plata cu ora)
Universitatea din Bucure ti/Facultatea de Administra ie i Afaceri, Bucure ti (România) ș ț ș ș

curs ”Analiză i evaluarea afacerii”ș

30/08/2016–24/08/2018 Coordonator activită iț
Academia Română - “ Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor 
de resort” – cod SIPOCA 28, Bucure ti (România) ș

- Coordonare activită iț

- Gestionare resursele umane i financiareș

- Asigură monitorizarea, evaluarea, raportarea şi reprezentarea în raport cu ceilalţi factori implicaţi în 
proiect

19/09/2016–01/06/2017 Coordonator proiect
Academia Română - ”Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale de 
monitorizare şi prognoză a evoluţiei învăţământului superior în raport cu piaţa muncii” - cod 
SIPOCA 3 (România) 

- Coordonare activită iț

- Gestionare resursele umane i financiareș

- Asigură monitorizarea, evaluarea, raportarea şi reprezentarea în raport cu ceilalţi factori implicaţi în 
proiect

08/02/2016–13/09/2016 Inspector asistent
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direc ia Generală Regională a Finan elor ț ț
Publice Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Serviciul Asisten ă pentru Contribuabiliț

- Sprijinirea contribuabililor privind interpretarea i aplicarea prevederilor legisla iei fiscaleș ț

- Organizarea întâlnirilor privind dezbaterea unor subiecte de interes pentru contribuabili

10/03/2014–08/02/2016 Inspector asistent
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direc ia Generală Regională a Finan elor ț ț
Publice Bucure ti, Administra ia Sectorului 3 a Finan elor publice (România) ș ț ț

Activită i specificeț  inspec iei fiscaleț
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06/2013–10/2013 Participant în programul Work and Travel - S.U.A.

10/2012–06/2013 Asistent manager
S.C. Dasidistrib Group SRL, Craiova (România) 

- Coordonarea activită ilor specifice firmei;ț

- Asigurarea managementului financiar;

- Promovarea activită ilor organizate.ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2014–Prezent Doctorat
„ coala de Studii Avansate a Academiei Române” - Departamentul de tiin e Economice, Ș Ș ț
Sociale i Juridice, Bucure ti (România) ș ș

01/10/2012–30/06/2014 Master
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor, ș
specializarea Analiza i Evaluarea Financiară a Organiza iilor, Craiova (România) ș ț

- Metode i tehnici de evaluare a afacerilor;ș

- Diagnosticul financiar al firmei;

- Previziune i planificare microeconomică.ș

01/10/2009–30/06/2012 Licen ăț
Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie i Administrare a Afacerilor, ș
specializarea Statistică i Previziune Economică, Craiova (România) ș

- Statistică economică;

- Sisteme informatice;

- Previziune economică;

- Analiză financiară;

- Contabilitate financiară;

- Statistică macroeconomică.

15/09/2005–15/06/2009 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Na ional „ tefan Velovan”, Craiova (România) ț Ș

- Matematică, informatică.

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 B2 B2 B1 B2

franceză B2 B2 B1 B2 B2

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

Competenţe de comunicare Abilită i de a comunica facil, reu ind a transpune informa iile pe diferite niveluriț ș ț  de în elegere, ț
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abilită iț  dobândite în cadrul întâlnirilor organizate pentru sprijinirea contribuabililor în aplicarea 
prevederilor legisla iei fiscale.ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Spirit de echipă i o bună capacitate de coordonare, aptitudini dezvoltate în cadrul perioadei de ș
implementare a proiectului SIPOCA 28

Capacitate de adaptare la situa ii de stres, generate de schimbări, incertitudini iț ș  volum mare de 
muncă. 

Gestionarea echilibrată a activită ilor specifice, astfel încât să se evite supraîncărcarea în anumite ț
perioade de timp.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- spirit de echipă;

- autocontrol în situa ii de stres;ț

- abilită i multiple de comunicare.ț

Competen ele digitaleț Microsoft Office: Excel, Word i PowerPoint - atestat eliberat de Colegiul Na ional „ tefan Velovan"ș ț Ș

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Activită i tiin ificeț ș ț
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   ECV 2016-03-13T18:48:24.112Z 2019-02-06T17:40:36.318Z V3.3 EWA Europass CV true                     Oana Valentina Diamantu    București București  RO România  oanadiamantu@gmail.com   -  mobile     true  Inspector asistent <p>Serviciul Asistență pentru Contribuabili</p><p>- Sprijinirea contribuabililor privind interpretarea și aplicarea prevederilor legislației fiscale</p><p>- Organizarea întâlnirilor privind dezbaterea unor subiecte de interes pentru contribuabili</p>  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București    București  RO România    true  Lector universitar (regim de plata cu ora) <p>curs ”Analiză și evaluarea afacerii”</p>  Universitatea din București/Facultatea de Administrație și Afaceri    București  RO România     false  Coordonator activități <p>- Coordonare activități</p><p>- Gestionare resursele umane și financiare</p><p>- Asigură monitorizarea, evaluarea, raportarea şi reprezentarea în raport cu ceilalţi factori implicaţi în proiect</p>  Academia Română - “ Extinderea sistemului de planificare strategică la nivelul ministerelor de resort” – cod SIPOCA 28    București  RO România     false  Coordonator proiect <p>- Coordonare activități</p><p>- Gestionare resursele umane și financiare</p><p>- Asigură monitorizarea, evaluarea, raportarea şi reprezentarea în raport cu ceilalţi factori implicaţi în proiect</p>  Academia Română - ”Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale de monitorizare şi prognoză a evoluţiei învăţământului superior în raport cu piaţa muncii” - cod SIPOCA 3     RO România     false  Inspector asistent <p>Serviciul Asistență pentru Contribuabili</p><p>- Sprijinirea contribuabililor privind interpretarea și aplicarea prevederilor legislației fiscale</p><p>- Organizarea întâlnirilor privind dezbaterea unor subiecte de interes pentru contribuabili</p>  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București    București  RO România     false  Inspector asistent <p>Activități specifice inspecției fiscale</p>  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sectorului 3 a Finanțelor publice     RO România     false  Participant în programul Work and Travel - S.U.A.     false  Asistent manager <p>- Coordonarea activităților specifice firmei;</p><p>- Asigurarea managementului financiar;</p><p>- Promovarea activităților organizate.</p>  S.C. Dasidistrib Group SRL    Craiova  RO România     true Doctorat  „Școala de Studii Avansate a Academiei Române” - Departamentul de Științe Economice, Sociale și Juridice    București  RO România     false Master <p>- Metode și tehnici de evaluare a afacerilor;</p><p>- Diagnosticul financiar al firmei;</p><p>- Previziune și planificare microeconomică.</p>  Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea Analiza și Evaluarea Financiară a Organizațiilor    Craiova  RO România     false Licență <p>- Statistică economică;</p><p>- Sisteme informatice;</p><p>- Previziune economică;</p><p>- Analiză financiară;</p><p>- Contabilitate financiară;</p><p>- Statistică macroeconomică.</p>  Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, specializarea Statistică și Previziune Economică    Craiova  RO România     false Diplomă de Bacalaureat <p>- Matematică, informatică.</p>  Colegiul Național „Ștefan Velovan”    Craiova  RO România      ro română     en engleză  C1 B2 B2 B1 B2   fr franceză  B2 B2 B1 B2 B2  <p>Abilități de a comunica facil, reușind a transpune informațiile pe diferite niveluri de înțelegere, abilități dobândite în cadrul întâlnirilor organizate pentru sprijinirea contribuabililor în aplicarea prevederilor legislației fiscale.</p>  <p>Spirit de echipă și o bună capacitate de coordonare, aptitudini dezvoltate în cadrul perioadei de implementare a proiectului SIPOCA 28</p><p>Capacitate de adaptare la situații de stres, generate de schimbări, incertitudini și volum mare de muncă. </p><p>Gestionarea echilibrată a activităților specifice, astfel încât să se evite supraîncărcarea în anumite perioade de timp.</p>  <p>- spirit de echipă;</p><p>- autocontrol în situații de stres;</p><p>- abilități multiple de comunicare.</p>  <p>Microsoft Office: Excel, Word și PowerPoint - atestat eliberat de Colegiul Național „Ștefan Velovan&#34;</p>   B    Activități științifice 

