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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume POTING SIMONA 

Adresă(e) Jud. TIMIS, Romania 

Telefon(oane) 0256-294231   

Fax(uri) 0256-294234 

E-mail(uri) simona.poting@tm.anofm.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 12.06.1974 

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 19.12.2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Conducerea activităţilor şi administrarea bugetului asigurărilor pentru şomaj; 
- Coordonarea activităţilor din domeniul programelor de ocupare şi a activităţilor din domeniul informatic 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă  

  

  

Perioada 05.01.2017 – 19.12.2017 

Funcţia sau postul ocupat Consilier EURES, Reprezentant  Mass-Media 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consilier EURES -  oferă informaţii asupra condiţiilor de munca si de viaţă din Statele Membre;- oferă 
informaţii referitoare la piaţa naţională/regională a muncii; 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă  

  

Perioada 01.09.2016 – 05.01.2017 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Conducerea activităţilor şi administrarea bugetului asigurărilor pentru şomaj; 
- Coordonarea activităţilor din domeniul programelor de ocupare şi a activităţilor din domeniul informatic 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ocuparea forţei de muncă  

  

Perioada 2007 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Consilier EURES, Reprezentant  Mass-Media 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consilier EURES -  oferă informaţii asupra condiţiilor de munca si de viaţă din Statele Membre;- oferă 
informaţii referitoare la piaţa naţională/regională a muncii; 
- oferă informaţii referitoare la obstacolele ce intervin in mobilitatea forţei de munca si furnizează sugestii 
pentru înlăturarea  acestora; 
- oferă informaţii referitoare la lipsurile sau surplusurile pentru anumite calificări existente la un moment 
dat pe piaţa muncii;- monitorizează locurile de munca vacante destinate recrutării internaţionale;- oferă  
asistenta căutătorilor de locuri de munca in găsirea unui loc de munca 
 - acordă îndrumare in probleme de legislaţie, fiscalitate, securitate sociala oferita căutătorilor de locuri de 
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munca si angajatorilor care doresc sa angajeze lucrători migranţi; - cooperează cu alte structuri si iniţiative 
locale care vizează ocuparea; - propune acţiuni si are iniţiative pentru realizarea Planului National de 
Activitate;- facilitează legăturile dintre EURES manager si autorităţile judeţene;  
- Responsabil cu aplicarea Regulamentele CE 1408/71 şi 574/72 CE 883/2004 şi 987/2009 in relaţia cu 
statele membre UE, - primeşte si prelucrează cererile pentru atestarea perioadelor ce trebuie luate in 
considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj in UE si  SEE 
- Verifică documentele prevăzute de legislaţia internaţională in vigoare si întocmeşte dosarul solicitantului;- 
încarcă in baza de date dosarele solicitanţilor si elaborează formularele utilizate în UE/SEE pentru 
aplicarea prevederilor Regulamentelor nr1408/71şi nr.574/172, E301, E302, E303(0,1,2,3,4,5) 
 
Mass-Media - Redactează comunicate de presă, materiale de informare, de regula, îndeplineşte atribuţii 
de purtător de cuvânt al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă stabilind păstrând comunicarea cu 
reprezentanţii mass-media locala; redactează materiale informative privind piaţa muncii; organizează 
conferinţe si întâlniri cu presa; elaborează materiale promoţionale, cu privire la programele, activităţile si 
evenimentele agenţiei, organizează campanii de informare,  realizează evaluări cu privire la reacţia si 
opiniile mass mediei, precum si a clienţilor agenţiei fata de activitatea acesteia; consiliază conducerea 
agenţiei in legătura cu aspectele legate de domeniul relaţiilor publice; acordă fără discriminare  acreditarea 
ziariştilor si a reprezentanţilor mijloacelor de informare in masa;  

Activităţi şi responsabilităţi principale 01 iunie 2011 - 31 Mai 2013 
Expert  in cadrul proiectului GREEN “Gestionarea eficienta a Resurselor in vederea îmbunătăţirii calităţii 
sErviciilor oferite persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca dar si de economisire a resurselor 
Naturale.” POSDRU/94/4.1/S/611732010-2012 

- Elaborarea, concepere procedura de lucru a sistemului de dematerializare a documentelor 
- Implementare proiect 

 
2010-2012 
Expert in cadrul proiectului “Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional si tehnic cu 
cerinţele pieţei muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.1 “Educaţia si formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice si dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 
1.1 “Acces la educaţie si formare profesionala iniţială de calitate”, conform contractului 
POSDRU/55/1.1/S/37932 
      -     elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ – Capitolul piaţa muncii; 
      -  corelarea datelor referitoare la situaţia socio-economica actuala din regiune, in vederea unei 
diagnoze a ofertei educaţionale in raport cu nevoile pieţei muncii, 
      -  realizarea, printr-un proces participativ, a analizai SWOT, menita sa identifice alternativele strategice 
regionale si resursele aferente,  
      -   reactualizarea strategiei de corelare a ofertei educaţionale cu piaţa muncii si a planului de acţiune 
pentru regiune, 

Numele şi adresa angajatorului  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, Bd. Republicii, nr. 21, Timişoara.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - ocuparea forţei de muncă 

  

Perioada 2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat Referent specialitate - Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale - relaţii mass media si secretariat Consiliu Consultativ 

- convocarea Consiliului Consultativ, pregătirea ordinii de zi si a mapelor de şedinţa 

- întocmirea comunicatelor de presa  

- pregătirea conferinţelor de presa – relaţia cu mass media 

 Redactează comunicate de presă, materiale de informare, de regula, îndeplineşte atribuţii de purtător de 
cuvânt al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă stabilind păstrând comunicarea cu reprezentanţii 
mass-media locala; redactează materiale informative privind piaţa muncii; organizează conferinţe si 
întâlniri cu presa; elaborează materiale promoţionale, cu privire la programele, activităţile si evenimentele 
agenţiei, organizează campanii de informare,  realizează evaluări cu privire la reacţia si opiniile mass 
mediei, precum si a clienţilor agenţiei fata de activitatea acesteia; consiliază conducerea agenţiei in 
legătura cu aspectele legate de domeniul relaţiilor publice; acordă fără discriminare  acreditarea ziariştilor 
si a reprezentanţilor mijloacelor de informare in masa; 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, Bd. Republicii, nr. 21, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - ocuparea forţei de muncă 



 

Pagina 3/5 - Curriculum vitae al lui      
Poting Simona 

 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  

Perioada 1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat Referent specialitate - Masuri active 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale - derularea programelor de redistribuire a forţei de muncă finanţate de Banca Mondială  

- pregătirea si studierea documentaţiei de licitaţie, întocmirea contractelor cu furnizorii de servicii în 
domeniul ocupării forţei de muncă 

- verificarea rapoartelor lunare de activitate  

- urmărirea finalizării proiectelor 

- consilierea personalului disponibilizat beneficiar de ordonanţe, întocmirea bazei de date cu opţiunile 
acestora privind modul de alocare a sumelor si trimiterea acestora către unităţile plătitoare 

- urmărirea îndeplinirii angajamentelor de plata 

        Numele şi adresa angajatorului  Agentţa Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, Bd. Republicii, nr. 21, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - ocuparea forţei de muncă 

  

Perioada 1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Secretar – Compartimentul contencios administrativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale - asigurarea secretariatului compartimentului de contencios administrativ 
pregătirea documentelor, întocmirea întâmpinărilor si dosarelor, întocmirea calendarului privind 
termenele de judecata 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Muncă si Protecţie Socială Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - pensii, inspectorat de muncă, asistentă socială, şomaj 
 

Educaţie şi formare  

Perioada  19 decembrie 2013 - Webinar 

Calificarea/diploma obţinută  Certificat de competente – „Latest development in social meedia” 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ/ 
Furnizorului de formare 

 Comisia Europeana 

Nivelul in calificarea naţională sau 
Internaţională 

 Internaţională 

  

                                                    Perioada   18-20 OCTOMBRIE 2011 - Berlin – Germania 

                      Calificarea/diploma obţinută Certificat de Competente - Consilier EURES – Advanced Training 

Disciplinele principale studiate 
Competentele profesionale dobândite 

Mobilitatea la frontiera 
Informare privind obţinerea drepturilor şi serviciilor de securitate sociala in zona de frontiera 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ/ 
Furnizorului de formare 

Comisia Europeana 

Nivelul in calificarea naţională sau                         
                                       internaţională 

   Internaţională 

  

                                                    Perioada 08.07 – 11.12.2011 

                      Calificarea/diploma obţinuta Diploma participare 

Disciplinele principale studiate 
Competentele profesionale dobândite 

„Tehnici de consiliere personalizata bazate pe identificarea intereselor vocaţionale” 
„Tehnici de comunicare, negociere, leadership” 
„Managementul proiectului” 
„Management strategic organizaţional” 
„Sisteme informatice utilizate in activitatea de consiliere” 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ/ 
Furnizorului de formare 

A.C.C.E.S. Oltenia 

Nivelul in calificarea naţională sau                         
                                       internaţională 

Naţională 
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                                                    Perioada   13.12.2010 – 14.01.2011 

Calificarea/diploma obţinută    Certificat 

Disciplinele principale studiate/ 
        competentele profesionale dobândite 

   Formator 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ/ 
                     Furnizorului de formare 

 Şcoala de afaceri si meserii 

Nivelul in calificarea naţională sau                         
                                       internaţională 

  Naţională 

  

                                                    Perioada    21 – 25.02.2011                                  23.01 -21.02.2012                     24.09.-14.12.2012 

Calificarea/diploma obţinută     Certificat                                                Certificat                                         Certificat 

Disciplinele principale studiate/ 
        competentele profesionale dobândite 

   „Crearea şi Consolidarea          „Consiliere si Asistenta               „Creşterea eficienţei si eficacităţii 
                   Afacerilor”                     Antreprenoriala”                                        in cadrul SPO” 

Numele si tipul instituţiei de învăţământ/ 
                     Furnizorului de formare 

  Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu din cadrul ANOFM 

Nivelul in calificarea naţională sau                         
                                       internaţională 

Naţională 

  

Perioada   aprilie 2009     Bologna – Italia 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Competente - Consilier EURES - Initial Trainig 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

EURES Initial Trainig - servicii de mobilitate europeana: strategii, politici si oportunităţi transnaţionale, 
legislaţie internaţională si securitatea muncii în Europa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Comisia Europeana 
DG Employment, Social Affairs and Equl Opportunities  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internaţională 

  

Perioada   13-21.12.2006 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Elaborare cereri de finanţare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

- Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală Timişoara  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

  

Perioada 01.06-28.06.2007 (7 zile) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Management de Proiect, Modulul II” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

- Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 
Publică Locală Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

  

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate si Informatică de Gestiune 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Ion Slavici – Timişoara,  Facultatea de  Ştiinţe Economice 

 - secţia Contabilitate şi  Informatică de Gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar - National 

  

Perioada    1993-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Administraţie si Secretariat/ Secretar superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, - Colegiul universitar tehnic, Economic de Administraţie si Informatica din 
Drobeta Tr-Severin, Specializarea - Birotica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii superioare de scurta durata - National 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale - Membru in Comitetul Local de Dezvoltare al Parteneriatului Social pentru Formare Profesionala Timis 
(CLDPS TM) din partea AJOFM Timiș 

- Membru CRIO Vest (Consorţiul Regional pentru Învăţământ şi Ocupare Vest) 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Organizarea de seminarii si job club-uri la nivel interjudeţean 
- Participarea la elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) şi a Planului Local 

de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) în 2008 si 2009 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe de utilizare calculator: Windows, Word, Excel, Power Point, Acces, Internet. 

Permis(e) de conducere Cat. B 

 
 

 


