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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE    

  

DDaattii  AAnnaaggrraaffiiccii::  

NNoommee::  GGeennnnaarroo  

CCooggnnoommee::  TTrraammoonnttaannoo  

  NNaattoo  aa  FFrraattttaammaaggggiioorree  ((  NNAA))  iill  2266//0055//6688;;  

  RReessiiddeennttee  aa  CCeeccccaannoo  ((FFRR))  VViiaa  CCoollllee  LLeeoo  BBaassssoo  99//AA;;  

  SSttuuddiioo  iinn  VViiaa  AArrmmaannddoo  VVoonnaa  nn..  88  ––  0033110000  FFrroossiinnoonnee  

  CCooddiiccee  FFiissccaallee::  TTRRMM  GGNNRR  6688EE2266  DD778899II..  

  TTeelleeffoonnoo  ssttuuddiioo  00777755//229900883322;;  FFaaxx::  00777755//883399558888;;  cceellll..::  333355//66448899331177      

  MMaaiill::  ccoomm..rriinnoottrraammoonnttaannoo@@ggmmaaiill..ccoomm  ;;  PPeecc..::  ccoomm..rriinnoottrraammoonnttaannoo@@ppeecc..iitt    

  

SSttuuddii::  

  DDiipplloommaa  ddii  mmaattuurriittàà  sscciieennttiiffiiccaa,,  ccoonnsseegguuiittaa  pprreessssoo  iill  LLiicceeoo  sscciieennttiiffiiccoo  FFrraanncceessccoo  SSeevveerrii  ddii  

FFrroossiinnoonnee,,  nneell  11998866;;  

  LLaauurreeaa  iinn  EEccoonnoommiiaa  ee  CCoommmmeerrcciioo  ccoonnsseegguuiittaa  iill  2277//1100//11999944  pprreessssoo  ll''  UUnniivveerrssiittàà  ""  LLaa  

SSaappiieennzzaa  ""  ddii  RRoommaa  ccoonn  ppiiaannoo  ddii  ssttuuddii  eeccoonnoommiiccoo--aazziieennddaallee  ee  tteessii  ddii  llaauurreeaa  iinn  ddiirriittttoo  ddeell  

llaavvoorroo..  VVoottoo  ffiinnaallee  110000//111100;;  

  DDoottttoorree  CCoommmmeerrcciiaalliissttaa  aabbiilliittaattoo  aallll''eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  pprrooffeessssiioonnee  nneellllaa  sseeccoonnddaa  sseessssiioonnee  

ddeellll’’aannnnoo  11999977  eedd  iissccrriittttoo  aallll’’AAllbboo  ddeeii  DDoottttoorrii  CCoommmmeerrcciiaalliissttii  ddii  FFrroossiinnoonnee  aall  nn..  223377//AA;;  

  RReevviissoorree  CCoonnttaabbiillee  iissccrriittttoo  aallll’’aallbboo  aall  nn..  112200223344  ccoonn  DDeeccrreettoo  GG..UU..  ssuupppplleemmeennttoo  nn..1133  ddeell  

1122//0022//0011..  

    

EEssppeerriieennzzee  ddii  llaavvoorroo::  

  SSttuuddiioo  CCoommmmeerrcciiaallee--TTrriibbuuttaarriioo  aassssoocciiaattoo  iinn  FFrroossiinnoonnee  VViiaa  AArrmmaannddoo  VVoonnaa  nn..88  ssttuuddiioo  

pprriivvaattoo  ppeerrssoonnaallee  ccoonn  ii  sseegguueennttii  iinnccaarriicchhii  pprrooffeessssiioonnaallii::  

  CCoonnssuulleennttee  ffiissccaallee  ––  ttrriibbuuttaarriioo  eedd  eeccoonnoommiiccoo--aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddeellllaa  ssoocciieettàà  TTuurrrriizziiaannii  

PPeettrroollii  ss..pp..aa..,,    TTuurrrriizziiaannii  TTrraassppoorrttii  ss..rr..ll..,,  TTuurrrriizziiaannii  SSeerrvviiccee  ss..rr..ll..,,  EEggeevv  ss..rr..ll..,,  LLooggiittrraannss  

ss..rr..ll..,,  RRoobbeerrttoo  TTuurrrriizziiaannii  ss..rr..ll..,,  JJeett  SSeerrvviiccee  ss..rr..ll....ddaall  11999977  aall  22000044;;  

  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  ddeellllaa  ““  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  iinn  MMoovviimmeennttoo  aa  rr..ll..””  ddii  

FFeerreennttiinnoo  ((  FFRR  ))  ddaall  11999977  aall  22000055  

  SSiinnddaaccoo  eeffffeettttiivvoo  ddeellllaa  ssoocciieettàà::  ““  BBiioo  ppoowweerreedd  ss..pp..aa..  ddii  FFrroossiinnoonnee  ““;;ddaall  22000033  aall  22000066;;  

  RReevviissoorree  UUnniiccoo  CCoonnttaabbiillee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  SSttaaggee  OOnnlluuss;;  
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  PPrreessiiddeennttee  eeffffeettttiivvoo  ddeell  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ““FFeerraazzzzoollii  HHoollddiinngg  ss..pp..aa..””..  

  PPrreessiiddeennttee  eeffffeettttiivvoo  ddeell  CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ““  FFiinnaannzziiaarriiaa  CCeennttrroo  LLaazziioo  

ss..pp..aa..””..  

  PPrreessiiddeennttee  ddeell  ccoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ““LLuuxxoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  ss..pp..aa..””ddaall  22000066--

22001100;;  

  SSiinnddaaccoo  eeffffeettttiivvoo  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ““MMooddeerrnnaa  dd’’IIttrrii  PPnneeuummaattiiccii  ss..rr..ll..  ddaall  22001100;;    

  RReevviissoorree  UUnniiccoo  ““GGiioorrnnaalliissttii  iinnddiippeennddeennttii  ssoocc..  ccoooopp..””  ddaall  22001188;;  

  CCoonnssuulleennttee  ffiissccaallee  ddii  CCooooppeerraattiivvee  ssoocciiaallii..  

  CCoonnssuulleennttee  ddeellll’’AAuuttoommoobbiillee  CClluubb  FFrroossiinnoonneeddaall  22000099  aall  22001188;;  

  CCooaaddiiuuttoorree  iinn  aallccuunnee  pprroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii..  

  CCuurraattoorree  ffaalllliimmeennttaarree  iinn  aallccuunnee  pprroocceedduurree  ccoonnccoorrssuuaallii..  

  DDoocceennttee  nneeii  ccoorrssii  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  rriiccoonnoosscciiuuttii  ddaallllaa  RReeggiioonnee  LLaazziioo  nneellllee  sseegguueennttii  mmaatteerriiee::  

11..  CCoommuunniiccaazziioonnee  dd’’iimmpprreessaa::  nn..113300  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  llaa  ssoocciieettàà  AALLFFOORR  ss..rr..ll..  ddii  RRoommaa  nneell  

11998888;;  

22..  BBuussiinneessss  PPllaann    ee  ssttuuddii  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  nn..  112200  oorree  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  EEccoossffeerraa  

FFoorrmmaazziioonnee  ddii  RRoommaa  nneell  11999999;;  

33..  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  pprrooggeettttuuaallee  ee  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  RRiissoorrssee  UUmmaannee  nn..4400  oorree  eeffffeettttuuaattee  ccoonn    

ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  SSttaaggee  ddii  RRoommaa  nneell  11999999;;  

44..  LL’’iimmpprreessaa,,  ee  ll’’iimmpprreennddiittoorree  nn..  1155  oorree  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  FFeerreennttiinnoo  nneell  11999999;;  

55..  DDiirriittttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  ddiirriittttoo  ttrriibbuuttaarriioo,,  ddiirriittttoo  ccoommmmeerrcciiaallee  ppeerr  nn..  114400  oorree  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  

ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ssttaaggee  eell  ppeerriiooddoo  mmaarrzzoo..mmaaggggiioo  22000022;;  

66..  CCoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee  eedd  eessaammee  ddeeii  ddooccuummeennttii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ppeerr  nn..  6600  oorree  eeffffeettttuuaattee  

ccoonn  llaa  ssoocciieettàà  SSeeggeessttaa  ss..aa..ss..  nneell  ppeerriiooddoo  mmaaggggiioo--ggiiuuggnnoo  22000022..  

77..  NNaasscciittaa  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ddiiuunn’’iimmpprreessaa  ppeerr  uunn  nn..  ddii  1188  oorree  eeffffeettttuuaattee  ccoonn  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  

EECCIIPPAA  LLaazziioo  nneell  sseetttteemmbbrree  22000022;;  

  CCoollllaabboorraattoorree  cc//oo  llaa  ssoocciieettàà  ““SSeeggeessttaa  ss..aa..ss..””  ee  aassssoocciiaazziioonnee  ““  SSttaaggee  ““  OOnnlluuss  nneellllee  sseegguueennttii  

aattttiivviittàà  ddaall  22000011  aall  22000077;;  

11..  RReennddiiccoonnttaazziioonnee  CCoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee;;  

22..  CCoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee  aavvaannzzaattaa  pprreessssoo  vvaarriiee  iimmpprreessee;;  

33..  RReevviissiioonnii  AAmmmmiinniissttrraattiivvee  aallllee  iimmpprreessee..  

      

  RReellaattiivvaammeennttee  aallll’’aassssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  ssuullllee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aaggeevvoollaazziioonnii  ffiinnaannzziiaarriiee  pprreevviissttee  

ddaallllee  lleeggggii  rreeggiioonnaallii,,  nnaazziioonnaallii  ee  ccoommuunniittaarriiee,,  hhaa  mmaattuurraattoo  llee  sseegguueennttii  eessppeerriieennzzee::  
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--  RRiiccooggnniizziioonnee  ee  rraaccccoollttaa  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  ddii  aaggeevvoollaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattaa  ppeerr  sseettttoorrii  

mmeerrcceeoollooggiiccii  ,,  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  ddii  ssttrruummeennttii  aaggeevvoollaattiivvii  ee  ppeerr  aammbbiittoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee;;  

--  AAssssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  ppeerr  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  ddii  ttuuttttaa  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  

pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  aaggeevvoollaazziioonnee  ee  ddii  ttuuttttii  ii  ssuuooii  aalllleeggaattii;;  

--  AAssssiisstteennzzaa  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iitteerr  iissttrruuttttoorriioo  eedd  aassssiisstteennzzaa  nneellllee  ffaassii  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeggllii  

ssttaattii  ddii  aavvaannzzaammeennttoo  ee  nneellll’’iitteerr    ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeellll’’aaggeevvoollaazziioonnee  

AAllccuunnii  eesseemmppii::  

--  BBIIEEMMMMEE  PPRRIINNTTIINNGG  HHOOUUSSEE  --    CCoolllleeffeerrrroo((RRMM))  LL..448888//9922  

--  SSYYSSTTEEMM  BBOOXX      ss..rr..ll..    --    PPeerruuggiiaa    LL..448888//9922  

  

IInn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  LLeeggggee  667755//9966  aaccccoonnsseennttoo  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  mmiieeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ppeerr  llee  eessiiggeennzzee  

ddii  sseelleezziioonnee  ee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee..  

  

FFrroossiinnoonnee  llìì    2288//0044//22002200                                                                                                                              FFiirrmmaattoo    

                                                                                                                                                          GGeennnnaarroo  TTrraammoonnttaannoo  
  


