
 

 CURRICULUM VITAE 
 

  

 
Informatii personale 

Nume/Prenume  CALITOIU ELENA 

E-mail  
simona.calitoiu@sifolt.ro 

 

Cetatenia  romana 

 

Data nasterii  30.03.1963 

 

 Sex  feminin 

   

Locul de munca/ 

 domeniul ocupational 

 S.I.F. Oltenia S.A. I Director Direcţia Plasamente şi Managementul Riscului 

   

 
Experienta profesionala 

   

Perioada  1  martie 2006 - prezent 

Functia sau postul ocupat   Director 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

  coordonarea organizarea şi supravegherea activităţii birourilor: 

Raportare C.N.V.M. şi B.V.B, Managementul Riscului şi Analiză Investi ţii , 

Evaluare Portofoli u, Relaţii Publice ; 

 elaborarea de studi i şi analiza oportunităţilor investiţionale şi de plasare 

a disponi bilităţilor băneşti ; 

 elaborarea de studii privind gestionarea optimă a riscurilor; calcularea 

valorii activului net al S.I.F. OLTENIA S.A.;  

 derularea în condiţi i optime a politicii de comunicare a societăţii: 

participarea , împreună cu reprezentanţii instituţiilor implicate, la 

elaborarea de reglementări privind funcţionarea pieţei de capital 

Numele si adresa 
angajatorului  

 S.l.F. Oltenia S.A., Str. Tufănele nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Alte tipuri de intermedieri financiare; societate de investitii financiare 

 

Perioada  01.08.2001 - 01.03.2006 

Functia sau postul ocupat  Şef Serviciu Plasamente 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

  elaborarea de studii  şi analiza  oportunităţilor investitionale şi de 
plasare a disponibilităţilor băneşti; 

 iniţierea de contacte pentru depistarea de investiţi i profitabile; 

 întocmirea de referate de prezentare a oportunităţilor de afaceri; 
 analiza ofertelor primite din partea unor investitori români sau străini de 

participare la constituirea de societăţi comerciale 

Numele si adresa 
angajatorului  

 S.I.F. Oltenia S.A. Str. Tufănele nr. I 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Alte tipuri de intermedieri financiare; societate de investitii financiare 

   

Perioada  01.08.1999 - 01.08.2001 

Functia sau postul ocupat  Şef Birou Plasamente 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Intocmirea raportarilor si analizelor financiar contabile 

Numele si adresa 
angajatorului  

 S.I.F. Oltenia S.A., Str. Tufănele nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul  Alte tipuri de intermedieri financiare; societate de investitii financiare 

mailto:u@sifolt.ro


de activitate 

   

Perioada  mai 1993 - 01.08.1999 

Functia sau postul ocupat  Consilier 

Numele si adresa 
angajatorului  

 S.I.F. Oltenia S.A. (Fondu l Proprietăț ii Private Oltenia) Str. Tufănele nr. 1 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Alte tipuri de intermedieri financiare ; societate de investitii financiare 

   

Perioada  1989 - 1993 

Functia sau postul ocupat  Inginer proiectant 

Numele si adresa 
angajatorului 

 Întrepri nderea de Maşini Agricole şi Tractoare Craiova, Bld. Decebal, Nr. 

111 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 fabricarea de maşini şi utilaje pentru agricultură şi exploatare forestieră 

   

Perioada  1986 - 1989 

Functia sau postul ocupat  Inginer stagiar 

Numele si adresa 
angajatorului 

 Întreprinderea de Mecanică Fină Sinaia, B-dul Republicii, nr. 41-43 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Fabricarea altor piese şi accesori i pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 

   

  
Educatie si formare 

 

Perioda  2005 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de absolvire emis de Centrul de Pregatire Financiara "Millenium" 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Managementul Riscului prin Instrumente Financiare Deriva te 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Curs de training organizat de Centrul de Pregatire Financiara"Millenium" 

   

Perioda  2004 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de absolvire emis de Institutul de formare profesională S2R Franţa 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Fonduri de Pensii Private 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Curs organizat de Centrul de Centrul de Pregatire Financiara "Millenium" –în   
colaborare cu institutul de formare profesională S2R Franţa 

 

   

Perioda  2004 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de Absolvire Emis de Centrul de Pregatire Financiara  "Millenium"  

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Consultant de Investitii 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Curs organizat de Centrul de Pregatire Financiara "Millenium" cu  avizul  Comisiei  
Naţionale a Valorilor Mobiliare 

   

Perioda  1995 

Calificarea / diploma obtinuta  Curs privind Functionarea Pietei de Capital si Monetare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

 Program de Training organizat de CFPB Paris (Centrul de Formare în 
Profesiunea Bancară) 



formare 

   

Perioda  1994 

Calificarea / diploma obtinuta  Evaluare Companii 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Diplomă de evaluator 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România)  

   

Perioda  1994 

Calificarea / diploma obtinuta  Evaluare Intreprinderi, Privatizare, Restructurare Intreprinderi 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Curs organizat de Mi nisterul de Externe al Germaniei în colaborare cu Firma 
Roland Berger Strategy Consultants 

 

Perioda 

  

1981 - 1986 

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de Inginer 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică, Specializarea: Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini 

 
 

Aptitudini si competente 
personale 

Limba materna  romana 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Limba engleza    C1  C1  B1  B1  C1 

Limba franceză   C1  C1  B1  B1  C1 

 
 

 
Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 
 Ms Office (Word  Excel  PowerPoint), internet 

 

  Utilizator al pachetelor de programe Office (Word  Excel  PowerPoint), Uti l 
izator al mediilor de explorare Internet Explorer, Mozi lla, Google Chrome 

 
Permis de conducere 

Alte aptitudini şi competente   Competente si cunostinte aprofundate de management 

  
 
Administrator la următoarele societăţi comerciale: S.C. BIOFARM S.A. 
Bucureşti, S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A., S.C. PRODPLAST S.A. 
 
 
Permis categoria B 

 


