
  Curriculum Vitae 

  

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele 
BUT CLAUDIA MARCELA

 Romania, jud.Bihor, loc.Oradea ………………….

 Tel mobil:…………        

  Email: ………………….

Sexul F | Data naşterii01.01.1973 | Naţionalitatea romana 

$  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ $  

  2003 – PREZENT 

                        1997 -  2003 

                                  

1995 – 1997 

1994 - 1995

 Cabinet de expertiza contabila BUT CLAUDIA MARCELA 

SC CONTAXA PREST SRL – societate de contabilitate computerizata, expertiza 
contabila, consultanta in domeniul fiscal.In cadrul acestei societati am avut functia 
de economist 

SC SANTOL IMPEX SRL – societate de comert .Am ocupat postul de contabil 

SC INFOSERV FLAVIS SRL Oradea – societate de contabilitate, consultanta in 
domeniul fiscal si managerial.In cadrul acestei societati am detinut postul de 
operator calculator( inregistrare documente contabile ). 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

    

$  

2009  
1997        

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania  
Absolventa a Institutului de Invatamant superior MIHAI 
EMINESCU Timisoara –FACULTATEA DE MANAGEMENT 
TURISTIC , HOTELIER SI COMERCIAL , diploma de Licenta 
eliberata de UNIVERSITATEA  CRAIOVA sesiunea septembrie 
1998  
Titlul : ECONOMIST

COMPETENΤE PERSONALE $  

Limba(i) maternă(e) romana 
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral 

italiana C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 A1/2 

. 

Specificaţi limba străină Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul Specificaţi nivelul 

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Bune competente in comunicare dobandite prin experienta  muncii in birou  de contabilitate, Munca 
cu clientii, munca de  antreprenor mi a dezvoltat capacitatea de comunicare : 
▪

Competenţe organizaţionale/
manageriale 

Sunt antreprenor de aproximativ 17  ani , conduc  cabinet de contabilitate unde am angajati, 
organizez activitatea economico financiara si conduc evidenta contabila pt mai mult de 40 societati 
comerciale.

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

Buna organizare a activitatii financiar contabile a societatilor comerciale, rapoarte 
juridice .Coordonarea activitatii de birou , relatii cu clientii, relatii cu organele de control fiscal .

Competenţe informatice Cunoasterea si utilizarea procesorului Microsoft Word, programe informatice contabilitate, salarii.

Alte competenţe Pasionata de lectura si calatorii.

Permis de conducere  Detin permis de conducere  categoria B 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE $  

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe

▪ . 

ANEXE $  

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  
 

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
▪ recomandări de la locul de muncă; 
▪ publicaţii sau cercetări. 
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   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele 

Competenţe organizaţionale/
manageriale 

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. De exemplu: 
▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu 

auditul calităţii)

Competenţe informatice Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 
De exemplu: 
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. De exemplu: 
▪ tâmplărie

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  
▪ B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE $  

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe

Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi 
referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă. 
Exemplu de publicaţie: 
▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.  
Exemplu de proiect: 
▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi 

supervizarea construcţiei (2008-2012). 

ANEXE $  

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  
 

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
▪ recomandări de la locul de muncă; 
▪ publicaţii sau cercetări. 
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