Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Adresă

Diaconescu Lucica
București

Telefon
E-mail
Naţionalitate Română
Data naşterii
Sex Feminin
Experienţa profesională
Perioada Februarie1991- prezent
Funcţia sau postul ocupat Consilier, Șef serviciu
Activităţi şi responsabilităţi
principale Avizarea și inițierea proiectelor de acte normative privind:
- întărirea disciplinei economico – financiare la operatorii economici cu capital
majoritar de stat;
- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici cu capital
majoritar de stat;
- aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice implicate în
privatizare;
- privatizarea, restructurare, reorganizare, divizarea operatorilor economici cu capital
de stat;
- conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale administrate de A.N.A.F.;
- stingerea creanțelor bugetarea prin darea în plată a unor bunuri imobile aflate în
patrimoniul contribuabililor;

- guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- unele reglementări contabile, inclusiv amortizarea mijloacelor fixe.
Elaborarea formularelor pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale
operatorilor economici.
Monitorizarea indicatorilor economico – financiari ai operatorilor economici cu capital
de stat, analiza execuției bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici
cu capital majoritar de stat, întocmirea de note, analize, formularea de propuneri.
Avizarea proiectelor de acte normative privind actualizarea regimului juridic al
bunurilor aflate în domeniul public/privat al statului, schimbarea regimului juridic al
acestora.
Iniţierea şi avizarea proiectelor de acte normative privind valorificarea bunurilor
intrate în proprietatea privată a statului.
Participarea la comisiile de privatizare a unor operatori economici cu capital majoritar
de stat, alte comisii, grupuri/colective de lucru pe aspecte de competență;
Numele şi adresa angajatorului MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Tipul activităţii sau sectorul de Finanțe publice, financiar, bugetar.
activitate
Perioada 1980 – IANUARIE 1991
Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST
Activităţi şi responsabilităţi Comerț exterior - Derulare contracte de import export în domeniul metalurgiei în
principale relația cu fostele țări membre CAER

Numele şi adresa angajatorului ICE METALEXPORTIMPORT
Educaţie şi formare
Perioada 2003 - 2004
Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare
Disciplinele principale studiate / Managementul instituţiilor publice
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI – Facultataea Finanțe
formare Contabilitate
Atestări Expert contabil autorizat
Perfecționări Curs programe pe bugete
Curs afaceri europene
Reguli privind ajutorul de stat în Comunitatea Europeană
Curs Politici publice
Curs formare formatori
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Ministerul Finanțelor Publice - Școala de finanțe publice si vamă

Perioada 1976 -1980
Calificarea / diploma obţinută Licențiat științe economice/Diplomă de licență
Numele şi tipul instituţiei de A.S.E. București – Facultatea Finanțe Contabilitate
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 1972 -1976
Calificarea / diploma obţinută Evidență economică și planificare/Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Economic Suceava
învăţământ / furnizorului de
formare
Limba materna Limba română
Alte abilități Limba franceză - Scris, vorbit – nivel mediu.
Competenţe şi aptitudini Excel, Windows, Internet, e-mail.
organizatorice
Aptitudini personale

Permis de conducere

Disponibilitate pentru muncă, spirit de echipa, spirit anticipativ, inițiativă, deschidere
pentru dialog, competență managerială, aptitudini de coordonare, sinteză,
monitorizare, adaptare la un volum sporit de muncă, disciplină profesională.
Permis de conducere categoria B

