
Curriculum Vitae  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Hagy Ioan                                                                    

Adresa Str. Intr. Flavia nr.1A, oraș Pantelimon, jud. Ilfov 

Telefoane    0314216125;   M: 0740 023383  

E-mail   Ioan.hagy@mfinate.ro / hagyioan@yahoo.com 

Naţionalitate Română  

Data naşterii 12 august 1955 

Sex Bărbătesc  
  

Experienţa profesională  

Perioada  0ct. 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior 

Activităţi si responsabilităţi principale 
 
 

Corpul de control / 
   Directia gen. de Inspectie economico.- financiara  

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Finanţelor Publice 

Perioada Sept.2011 – oct.2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Intocmirea si urmarirea executiei bugetare, elaborarea situatiilor financiare a  instituţiei.               
Acordarea Vizei de Control Financiar Preventiv  

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Ilfov 

Perioada    Dec.2009 – Sept.2011 

Funcţia sau postul ocupat Șef compartiment financiar - contabil / manager producție. 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Conducerea şi organizarea compartimentului financiar - contabil. 
Conducerea  activitatii de producție a companiei. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Delfincom S.A. (Societate în portofoliul Fondului Propietatea) 
Bd. Chiținău nr.1, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ, Prestări servicii, Producție 

mailto:Ioan.hagy@mfinate.ro


 

 

 

Perioada 

 

 

 

   Ian.2001 – Aug.2009  

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
   Președinte / Director executiv 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Conducerea executiva, organizarea activității de producție, dezvoltare, marketing si initiere in arta 
mestesugului popular traditional. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Meșterilor Populari Bacău 
Mihai Viteazul / 12, Bacău (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producție articole manufacturiere, export. 

Perioada Iun.1991 –Dec. 2001  

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea și organizarea activității societatii, avand obiect principal – producerea articolelor impletite 
din rachita si/sau rattan, export in domeniu. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Rochitex S.R.L.  
Mihai Viteazul / 12, Bacău (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producție, import - export. 

Perioada Iul.1987 – iun.1991  

Funcţia sau postul ocupat Economist principal/ Inspector de specialitate 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Elaborare proiect de buget propriu si  la nivelul judetului Bacau. 
Verificarea şi urmarirea  executiei bugetare. 
Controlul şi verificarea  activitatii organelor proprii de inspecţie fiscală. 

Numele şi adresa angajatorului Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Finanțe publice 

Perioada Iul.1985 – iul.1987  

Funcţia sau postul ocupat Revizor gestiuni principal – Coordonator birou revizie gestiuni 

Activităţi si responsabilităţi principale Control si revizie gestionara a unitatilor de desfacere. 
Conducerea şi organizare a activităţii de control si revizie de gestiuni a societăţii. 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea comerciala de stat mixtă Buhuși 
Bacău (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț 
  

Perioada Iun.1983 – Iul.1985  

Funcţia sau postul ocupat Contabil șef 

Activităţi si responsabilităţi principale Conducerea  compartimentului financiar- contabil. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricultură. 
  

Perioada Iun.1982 – iun..1983  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil economic. 

Activităţi si responsabilităţi principale   Conducerea si organizarea activuitatii ec.- financiare la nivelul fermei. 

Numele şi adresa angajatorului Unitatea agricolă Răcăciuni  
Bacău (România). 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricultura - Creşterea animalelor de blană (vulpi şi nurci) 

Perioada Apr..1981 – iun.1982 

Funcţia sau postul ocupat Contabil – cu atributii de Responsabil economic de ferma. 

Activităţi si responsabilităţi principale Organizarea şi conducerea activităţii ec.-financiare, planificare, organizarea și conducere activitatii. 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Economică de Stat  Legumicolă Răcăciuni 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Com. N. Bălcesu , jud. Bacău 
Agricultură – Legumicultură 

Perioada Apr.1979 – Apr..1981 

Funcţia sau postul ocupat Lucrător comercial cu atribuţii de Revizor contabil 

Activităţi si responsabilităţi principale  Acțiuni de  Control financiar intern 

Numele şi adresa angajatorului Industria Laptelui Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie 

Perioada Mar.1976 –Apr.1979 

Funcţia sau postul ocupat Revizor de gestiuni 

Activităţi si responsabilităţi principale Control si revizie gestionara de fond a unitatilor de desfacere si productie proprii.  

Numele şi adresa angajatorului Uniunea Jud.  a Cooperativelor de Consum Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ şi prestări servicii 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 23.09.30.09.2012 

Diploma obţinută Certfificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate Expert al sistemelor de control intern managerial la entităţile publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Faxmedia Consulting 

Perioada 1979 - 1984  

Diploma obţinută Diplomă de licență. 

Disciplinele principale studiate Finanţe – contabilitate  . 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza  Iaşi - Facultatea de științe economice 
B-dul Carol I, Nr. 11, Iași (România) 

Perioada   1970 - 1974  

Diploma obţinută Diplomă de bacalaureat. 

Disciplinele principale studiate Finanțe – contabilitate  .  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Liceul economic Bacău 
B-dul Unirii / 2, Bacău (România) 

  

Aptitudini şi competenţe personale 
  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  A
1 

Utilizator 
independent  

A
1  

Utilizator 
independent  

A
1 

Utilizator independent  
A
1  

Utilizator 
independent  

A
1  

Utilizator 
independent  

            

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Pregatire profesionala competenta. 
Spirit de echipă. 
Responsabilitate. 
Capacitate de adaptare  la diferite medii de lucru. 
Integritate profesională. 
Loialitate faţă de institutie si superiori. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric. 
Experiență în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite pe timpul formării profesionale, cât şi 
la locul de muncă. 



Competente şi aptitudini tehenice Sisteme de operare Windows 
Word, Excel 

Permis conducere   Categoriile:   
B/1991 
C + CE /2000 

 


