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MUSTEAȚĂ OLGA

MUSTEAȚĂ OLGA
Iaşi
0232 218192
olga.musteata@dap.rowater.ro
Naţionalitatea: Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2001 - prezent
Director economic
Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad din Iași
Principalele activități și responsabilități:
▪
Participă alături de conducătorul unităţii la elaborarea strategiei economice şi
financiare de dezvoltare economică a bazinului hidrografic, la ajustarea şi urmărirea strategiei
sistemului de contribuţii specifice de gospodărire a apelor;
▪
Asigură aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi
cantitative şi calitative a apelor;
▪
Asigură promovarea de mecanisme, surse şi instrumente de plată pentru
perfecţionarea activităţilor economice şi financiare ale unităţii;
▪
Răspunde de întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al A.B.A. PrutBarlad în vederea includerii acestuia în B.V.C. –ul A.N. „Apele Române”, urmând ca prin
autonomia financiară a unităţii şi subunităţilor sale să se stimuleze iniţiative acestora în
satisfacerea cerinţelor locale de gospodărire a apelor;
▪
Întocmirea bilanţului contabil şi a situaţiilor financiare lunare şi depunerea acestora la
A.N. „Apele Române”;
▪
Organizarea şi urmărirea circuitului documentelor financiar contabile;
▪
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare
aprobate;
▪
Organizarea inventarierii patrimoniului şi consemnarea rezultatelor;
▪
Asigurarea integrităţii patrimoniului;
▪
Respectarea disciplinei financiare şi a legislaţiei în vigoare;
Tipul sau sectorul de activitate:

Gospodărirea unitară a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia
acestora împotriva epuizarii si degradării;
1994 - 2001

Economist în cadrul Exploatare Complexă Stânca Costești

1993 - 1994

Contabil în cadrul Exploatare Complexă Stânca Costești

1991 - 1993

Casier în cadrul Școlii Profesionale Iași

1985 - 1991

Agent asigurări în cadrul ASIROM Iași
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MUSTEAȚĂ OLGA

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1995

Cursuri postuniversitare ,,Expert contabil si contabil autorizat”, organizate de C.E.C.A.R

1994

Universitatea ,,Al. I. Cuza,, din Iași – Facultatea de Știinţe Economice – Specializarea
Finanțe Contabilitate

Competenţe dobândite la
locul de muncă

▪ Certificat de atestare a cunoştinţelor în Sistemul European de Conturi - Ministerul
Finanţelor Publice, Şcoala de Finanţe Publice şi Vama
▪ Participare și absolvire a Seminarului „Contabilitate pentru instituții publice”, organizat de
RENTRON&STRATON, noiembrie 2014
▪ Participare și absolvire a modulului de curs „Managementul proiectelor finanțate din
fonduri structurale”, organizat de ROMAIR Consulting, iunie 2014
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