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Curriculum vitae   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PARASCHIVESCU EMILIA 
Telefon 0247 311 150   

E-mail prefect@prefectura-teleorman.ro 
  

Nationalitate Romana 
  

Data naşterii 17.11.1963 
  

Sex Feminin 
  

Domeniul ocupaţional Prefect 
  

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
 04.02.2021 - prezent 
 Prefect 
 Conform art.252 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi atribuţiile prevăzute la art.258 din 
Cod şi de alte legi organice 

Instituția Prefectului Județul Teleorman 
Administratie publică teritorială 
 
 

 04.05.2018 – 03.02.2021 
Auditor public intern 
Asigurare, consiliere manager 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
Administratie publică locală 
 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

01.10.2013 – 03.05.2018 
Auditor public intern 
Asigurare, consiliere manager, coordonarea, aplicarii unitare, corecte şi nediscriminatorie a 
dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc 
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc 
Administrație publică centrală 
 
 
01.03.2013 – 30.09.2013 
Şef serviciu Buget, Financiar-Contabilitate, Resurse Umane si Achizitii Publice 
Coordonare si conducere activitate SBFCRUAP 
Institutul Naţional al Magistraturii 
Formare iniţiala şi continuă a magistraţilor 
 
01.01.2013 – 28.02.2013 
Consilier superior 
Activitate metodologie financiar-contabila 
Curtea de Conturi a României 
control asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi 
ale sectorului public 
 
01.11.2012 – 31.12.2012  

Funcţia sau postul ocupat Auditor public intern 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigurare, consiliere manager 

Numele şi adresa angajatorului Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Sanatate / Asigurari sociale de sanatate 

Perioada 12.10.2000 – 31.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Auditor public intern 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigurare, consiliere manager 

Numele şi adresa angajatorului Primaria orasului Videle 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 
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Perioada Iunie 2010 pana la 31.10.2012   

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Implementare proiect POSDRU „Valorificarea capitalului uman in zonele rurale din Romania prin 
dobandirea de abilitati si cunostinte cu valoare adaugata ridicata” 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Orasului Videle, str. Republicii, nr. 2, orasul Videle, judetul Teleorman, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiecte cu finantare europeana nerambursabila 

 
Perioada 

 
16.02.1993 – 11.10.2000  

Funcţia sau postul ocupat contabil sef 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere si coordonare activitatea financiar - contabila 

Numele şi adresa angajatorului CIPROM – SCDP Videle 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economica 

 
Perioada 

   
17.03.1992 – 15.02.1993 – salariata la BRD – Sucursala Teleorman; 

Funcţia sau postul ocupat referent decontari 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonare activitate financiar – contabila agentie bancara 

Numele şi adresa angajatorului Banca Romana pentru Dezvoltare - Agentia Videle 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii bancare 

 
Perioada 

 
19.10.1988 – 16.03.1992 

Funcţia sau postul ocupat contabil sef 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere si coordonare activitatea financiar - contabila 

Numele şi adresa angajatorului CIPROM – SCDP Videle 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economica 

 
Perioada 

 
12.09.1983 – 18.10.1988 

Funcţia sau postul ocupat contabil  

Principalele activităţi şi responsabilităţi evidenta financiar - contabila 

Numele şi adresa angajatorului ITS Zimnicea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Economica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  
 

Perioada 
Calificare / diploma obtinuta 

Disciplines principale studiate /  
Competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/furnizorul de formare 

 

  2014 
  Certificat 
  Misiunea de audit public intern al performanţei 
Desfasurarea unei misiuni de audit public intern al performanţei 
Ministerul Finantelor Publice – Şcoala de Finanţe Publice si Vamă 
 

Perioada 
Calificare / diploma obtinuta 

Disciplines principale studiate /  
Competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/furnizorul de formare 

 

  2013 
  Certificat 
 Managementul Riscului – Concepte de baza si implementare la nivelul institutiei publice 
Aplicarea Standardului 11 „Managementul Riscurilor” 
 Ministerul Finantelor Publice – Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă 
 

Perioada 
Calificare / diploma obtinuta 

Disciplines principale studiate /  
Competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/furnizorul de formare 

  2012 
  Certificat 
  Evaluarea stadiului de implementare a sistemelor de control intern / managerial in administratia publica     
locala 
Ministerul Finantelor Publice – Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă 
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Perioada 
Calificare / diploma obtinuta 

Disciplines principale studiate /  
Competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/furnizorul de formare 

 
Perioada 

Calificare / diploma obtinuta 
Disciplines principale studiate /  

Competente dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/furnizorul de formare 
 

Perioada 
Calificare / diploma obtinuta 

Disciplines principale studiate /  
Competente dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/furnizorul de formare 
 
 

Perioada 

  2012 
  Certificat 
  Formator de formatori 
  Formarea adulţilor ca formatori acreditaţi 
  S.C. Beast Learn Consulting SRL Bucureşti 
  
 
  2011 
  Certificat 
  Curs ECDL Complet 
  Concepte de baza ale Tehnologiei Informatiei, Utilizarea computerului si organizarea fisierelor, Editare 
de text, Calcul tabelar, Baza de date, Prezentari, Utilizare Internet si posta electronica 
 SC ECDL Romania SA 
 
   2010 
  Certificat 
  Mediator 
Administrarea procesului de mediere prin folosirea de instrumente specifice, abilitatile personale 
de comunicare si de administrare a conflictelor; 
  
Centrul de Mediere Craiova 
 
 
2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs formare profesională în domeniul auditului public intern 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Finanţelor Publice – U.C.A.A.P.I 

 
Perioada 

  
 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs „ Asigurarea functiei de audit public intern la entitatile publice locale, prin cooperare si 
prezentarea derularii unei misiuni de audit” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Finanţelor Publice – U.C.A.A.P.I 

 
Perioada 

   
2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs „ Rolul auditului public intern in implementarea sistemului de control managerial ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC K.S.C. Training SRL Ploiesti 

 
Perioada 

 
2007 

Calificarea / diploma obţinută AUTORIZATIE CECCAR EMILIA PARASCHIVESCU 08527/20.09.2007 
posesor al carnetului nr. 24221/2010/A 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

1. Contabilitate financiară aprofundată, Analiza statică, dinamică şi previzionară a situaţiilor financiare, 
Normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională, Metode moderne de calculaţiei a costurilor, Politici 
şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi 2. Fiscalitatea întreprinderilor 3. Drept 4. Standarde 
internaţionale de Audit 5. Diagnostic financiar şi evaluarea întreprinderii, Fuziuni, achiziţii şi lichidări de 
întreprinderi 6. Expertiză contabilă şi consultanţă 7. Doctrina şi deontologia profesionala. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CECCAR Teleorman 

 
Perioada 

   
2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Audit financiar Contabil şi Consiliere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Finanţe Credit şi Contabilitate 
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Perioada 

   
2005 

Calificarea / diploma obţinută Atestat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs formare– management control en public sector  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institut National des Tehniques Economiques et Comptables Paris  

 
Perioada 

   
2004 

Calificarea / diploma obţinută Atestat – Deloitte & Touche 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Curs formare– auditor public intern - nivelul 1 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Belgian Bankers Academy  
 

 
Perioada 

   
2003 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Curs formare– auditor public intern in administratia publica locala 

 
Perioada 

   
1996 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Expert contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 C.E.C.C.A.R. România 

 
Perioada 

 
 1992 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

economist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti – Facultatea de Finante Credit si Contabilitate 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

Engleza  A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, disponibilitate la program prelungit; abilităţi de comunicare, invatare si adaptare rapida. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Experienta manageriala dobandita de-a lungul intregii cariere. 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

  Internet, W0rd, Excel, HTML 
 

Permis de conducere Categoria B 
 


