
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
INFORMAŢII PERSONALE 
   
 

Nume  IONESCU DRAGOS-THEODOR 
Adresă  BUCUREŞTI, ROMÂNIA, Str. PARIS 48A , SECTOR 1 
Telefon  (004)0-724.395.607 
Fax  (004)0-21.230.99.63 
E-mail  economistionescu@yahoo.com;  

 

Naţionalitate  Română 
 

Date naşterii  30.11.1971 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
• Perioada (de la – până la)   01.09.2005 până în prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  ASOCIAŢIA GREEN SKY, Bucureşti, str. Şcoala Floreasca, sector 1 
• Tipul activităţii/sectorul de activitate  Organizaţie non-profit neguvernamentală 
• Funcţia sau postul ocupat  Membru – cenzor 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Control intern 
 

• Perioada (de la – până la)   06.11.2003 până în prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  SLABACU S.R.L., Bucureşti, str. Paris 48A, cam. 1, sector 1 
• Tipul activităţii/sectorul de activitate  Expertiză contabilă / Consultanţă în afaceri şi management 
• Funcţia sau postul ocupat  Administrator / Contabil – asociat 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Management companie, Consultanţă financiar-fiscală clienţi, contabilitate 
 

• Perioada (de la – până la)   25.09.2000 până în prezent 
• Numele şi adresa angajatorului  Asociaţia Română pt. Integrare şi Promovare Internaţională – ARIPI, 

Bucureşti, sector 4 
• Tipul activităţii/sectorul de activitate  Organizaţie non-profit, asociaţie neguvernamentală 
• Funcţia sau postul ocupat  Membru fondator, cenzor 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Control intern 
 

• Perioada (de la – până la)   01.03.1999 – 15.10.2003 
• Numele şi adresa angajatorului  UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI (UAP) - filiala AFAPRR (Artă 

Monumentală şi Restaurare), Bucureşti, str. Nicolae Iorga 21, sector 1 
• Tipul activităţii/sectorul de activitate  Organizaţie non-profit, asociaţie profesională 
• Funcţia sau postul ocupat  Director Economic – Manager 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Contracte, Bugete estimative, Programe, Rapoarte, Manifestări publice - 

expoziţii, conducere compartiment financiar-contabil, Resurse Umane, 
Relaţii Publice, Întocmire, prezentare şi susţinere de Bugete anuale – 
estimative şi Raportări anuale (bilanţuri) în Adunările Generale, Prezentare 
de rapoarte săptămânale şi lunare către Comitetul de Direcţie şi 
Preşedinte   

 
 
 
 



  

• Perioada (de la – până la)  15.10.1991 – 01.03.1999 
• Numele şi adresa angajatorului  AUDAX COMIMPEX S.R.L. 
• Tipul activităţii/sectorul de activitate  Magazin Universal 
• Funcţia sau postul ocupat  Manager vânzări 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Strategie de produs, Negociere contracte, Lansare de magazin, Promovare  
 
• Perioada (de la – până la)  12.10.1990 – 25.03.1991 
• Numele şi adresa angajatorului  I.S.A.F. 
• Tipul activităţii/sectorul de activitate  Automatizări şi sistematizări control de trafic cale ferată  
• Funcţia sau postul ocupat  Operator radio-telefonie  
• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Întreţinerea legăturii continue între sediul întreprinderii şi punctele de 

lucru; reparaţii şi supravegere sistem de radio-telefonie. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la – până la)  15.11.2004 până în prezent 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care s-
a realizat formarea profesională 

 CECCAR – Organizaţia profesională a Contabililor Autorizaţi 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Contabilitate şi audit (Studii contabile aprofundate) 
• Tipul calificării/diploma obţinută  Expert contabil (stagiar până în 2007) 
• Nivelul de clasif. a formei de învăţământ  Studii Post universitare – Înalte Studii Economice 
 

• Perioada (de la – până la)  Aprilie 1998 – Octombrie 1998 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale 

 Şcoala de Ofiţeri a Ministerului de Interne 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Disciplină, Coordonare, Conducere 
• Tipul calificării/diploma obţinută  Ofiţer M.I. - în rezervă 
• Nivelul de clasif. a formei de învăţământ  Studii Militare Postuniversitare  
 

• Perioada (de la – până la)  Februarie 1998 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale 

 Academia de Studii Economice (A.S.E.) – Facultatea de Management 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Economic şi Administraţie 
• Tipul calificării/diploma obţinută  Licenţiat în economie 
• Nivelul de clasif. a formei de învăţământ  Studii universitare 
 
• Perioada (de la – până la)  1991-1996 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale 

 Academia de Înalte Studii Tehnice, Economice, de Drept şi Administraţie 
(A.I.S.T.E.D.A.) – Facultatea de Management  

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Finanţe, Contabilitate, Management  
• Tipul calificării/diploma obţinută  Absolvent al facultăţii de Management 
• Nivelul de clasif. a formei de învăţământ  Studii Universitare 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNA 
 
ALTE LIMBI CUNOSCUTE 

  ENGLEZĂ                         
• Abilitatea de a citi         Excelent          
• Abilitatea de a scrie         Bine            
• Abilitatea de a vorbi         Satisfăcător 
 



  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 Adapatabilitate rapidă la medii noi, competitive. 

Inovator şi perfecţionist nativ. 
Bun lucrător în echipă, cooperare şi pregătire a unor cu studenţi şi 
absovenţi de diverse profile ca ucenici şi lansarea lor pe piaţa muncii cu 
rezultate excelente. 
Eficient în muncă chiar şi în condiţii de stres, uşurinţă în preluarea şi 
distribuirea sarcinilor şi obligaţiilor, în iniţierea, promovarea şi dezvoltarea 
proiectelor. 
Excelente aptitudini de comunicare, motivare şi convingere în diverse 
medii (artistice, tehnice, profesionale).  
Tehnici de negociere. Încheierea şi derularea de contracte în situaţii 
extreme.  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  

 Organizator şi coordonator al activităţilor economico-administrative 
pentru diverse societăţi şi organizaţii. 
Iniţiator şi coordonator de proiecte, administrator de bugete atât în acţiuni 
cu profitabilitate cât şi de voluntariat şi caritate. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 
 

 Cunoştinţe în utilizare: 
- Microsoft Office (Word Developer, Excel, Power Point, Publisher) 
- Adobe (Acrobat, Reader) 
- Softuri de contabilitate (Congen, Saga C, Saga PS, Tact Software) 
- Softuri de raportări financiar-contabile și fiscale 
- Corel și Adobe Illustrator 

 
PERMIS DE CONDUCERE  -  
 



  

ALTE APTITUDI ŞI COMPETENŢE  - La zi cu legislaţia contabilă şi fiscală, într-o continuă perfecţionare 
   
INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Membru CECCAR din Decembrie 2004 – expert contabil 

  Propunerea de modificare a legii şi recunoaşterea, prin completare a 
acesteia - a drepturilor de proprietate intelectuală în arta restaurării 
componentelor artistice– între anii 1999-2003 (Codul fiscal); 
Introducerea în codul meseriilor a profesiei de restaurator şi în codul 
CAEN a lucrărilor de restaurare; 
Introducerea reţinerii unui procent din veniturile restauratorilor ca venituri 
din contribuţii ale asociaţiei profesionale;  

  Iniţierea, organizarea şi coordonarea de expoziţii de icoane, restaurare a 
lucrărilor de artă şi sculptură - între 01.05.1999 – 30.09.2003, cu 
participarea celor mai mari artişti plastici profesionişti şi cu invitaţi 
deosebiţi (Traian Băsescu, IPF Teoctist, MTS Giorgiu Gingăraş, Preşed. 
BCR Nicolae Dănilă, primar Neculai Onţanu) 
• Mai - Iunie 2003, BCR Lipscani - Icoane pe lemn; 
• Aprilie 2003, Marriot – “Ruga Lemnului Tăiat” ed. a II a; 
• Iulie – August 2001, Primăria sector 3 personala - “Viorel 
Grimalschi”; 
• Aprilie 2001, Bucharest Financial Plazza - “Ruga Lemnului Tăiat” ed. I  
• Februarie 2001, Apollo – “Artă Sacră, Restaurare şi Creaţie” 
• Decembrie 1999, Hanul cu Tei – “Lumină Lină”, prima expoziţie de 
icoane din România, după anul 1990 
Membru al asociaţiei Gioni Baboş, Turism şi evenimente sportive -  
începând din 1985 
Participare voluntară la organizarea de evenimente şi arbitrare probe 
turistice-sportive în subordinea Corpului de Control al Ghizilor - Biroul de 
Turism pentru Tineret şi, ulterior, ca membru în Asociaţia Română de 
Turism „Gioni Baboş” :  
� Serbările Zăpezii, Izvorul Mureşului; 
� Challenge Day, Bucureşti; 
� Concursuri de Orientare Turistică; 
� Memorial „Gioni Baboş”; 
� Cupa „Gioni Baboş”; 
� „Revelionul Ghizilor”. 

 
 


