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Curriculum vitae  
Europass  

- 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cîmpanu Mihai Bogdan
 

Adresă(e) Tara Romania,localitate Botosani,strada Stefan Luchian,numar 11,bloc 9D,apartament 10.  
Telefon(oane) - Mobil: 0742132048 

Fax(uri) - 
E-mail(uri) - 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 10.02.1981 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  

Experienţa profesională 11 ani si 6 luni 
  

Perioada 13.04.2008-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu economic, recuperare debite 

Activităţi şi responsabilităţi principale -organizeaza,indruma,conduce,controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii 
financiar-contabile a institutiei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, 
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea 
cheltuielilor,veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si a altor elemente patrimoniale, 
contabilitattea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; 
 -raspunde de urmarirea si recuperarea debitelor rezultate din gestionarea fondurilor europene si din 
buget national; 
-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului; 
-raspunde de evidenta formularelor cu regim special; 
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimonale; 
-raspunde de respectarea disciplinei de casa,a regulamentului operational de casa si a celorlalte 
dispozitii privind operatiunile cu numerar; 
-asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatiii fata de bugetul statului si terti in 
conformitate cu dispozitiilie legale in vigoare; 
 -intocmeste balanta de verificare si lucrarile de inchidere a exercitiului financiar contabil,participa la 
operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. 
 

Numele şi adresa angajatorului AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA BOTOSANI 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
ADMINISTRATIE PUBLICA 

Perioada 01.08.2005-12.04.2008 
Funcţia sau postul ocupat Contabil sef 
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Activităţi şi responsabilităţi principale -organizeaza,indruma,conduce,controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii 
financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, 
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea 
cheltuielilor,veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si a altor elemente patrimoniale, 
contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului; 
-raspunde de evidenta formularelor cu regim special; 
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimonale; 
-raspunde de respectarea disciplinei de casa,a regulamentului operational de casa si a celorlalte 
dispozitii privind operatiunile cu numerar; 
-asigura si raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor societatiii fata de bugetul statului si terti in 
conformitate cu dispozitiilie legale in vigoare; 
 -intocmeste balanta de verificare si lucrarile de inchidere a exercitiului financiar contabil,participa la 
operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii. 
 

Numele şi adresa angajatorului SC CO.MI SRL MILANO-FILIALA BOTOSANI ,strada Calea Nationala nr.32 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Fabricarea de articole de imbracaminte 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Perioada 13.04.2005-31.07.2005 
Funcţia sau postul ocupat Economist/Controlul si tehnica calitatii 

Activităţi şi responsabilităţi principale -verificarea inregistrarilor si controlul documentelor privitoare la managementul calitatii conform 
sistemului de management al calitatii ISO 9001:2000.  
 

Numele şi adresa angajatorului SC CO.MI SRL MILANO-FILIALA BOTOSANI ,strada Calea Nationala nr.32 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Fabricarea de articole de imbracaminte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

Perioada 11.01.2005-12.04.2005 
Funcţia sau postul ocupat Somer 

Activităţi şi responsabilităţi principale -beneficiar al indemnizatiei de somaj 
 

Numele şi adresa angajatorului AJOFM Botosani 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Administratie publica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

Perioada 01.01.2002-10.01.2005 
Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale -intocmirea registrului de casa,evidenta furnizorilor si a clientilor,calculul contributiilor la bugetele de 
stat,efectuarea ordinelor de plata. 
 

Numele şi adresa angajatorului SC PEDROMILG SRL 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitati in ferme mixte 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada - septembrie 2010 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută - Studii doctorale anul 3 in „Managementul si marketingul platilor in agricultura” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Management , Economie, Agricultura 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

- Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara „ION IONESCU DE LA BRAD” Iasi, 
Facultatea de Economie, Master „Management Economic Financiar European” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
 
 
 
 

 

Perioada - anul 2011 
Calificarea / diploma obţinută - absolvent curs ECDL (European Computer Driving Licence) complet 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Institutia Prefectului – judetul Botosani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
 
 
 
 

 

Perioada - februarie 2008 
Calificarea / diploma obţinută -Studiu postuniversitar de specializare „Managementul si marketingul platilor in agricultura” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Managementul proiectelor, Dezvoltare regionala, Mixul de marketing. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara „ION IONESCU DE LA BRAD” Iasi, 
Facultatea de Economie, Master „Management Economic Financiar European” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Perioada -2006-2008 
Calificarea / diploma obţinută -Masterat Management economic financiar european 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management economic financiar, Audit financiar-contabil, Fiscalitate internationala. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Universitatea „Petre Andrei” Iasi, Facultatea de Economie, Master „Management Economic 
Financiar European” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

  

  

Perioada -01.09.2005 
Calificarea / diploma obţinută -Specialist pentru sisteme de managementul calitatii ISO 9001:2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Certificare in sistemul de management al calitatiiISO 9001:2000 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Organism german de certificare ISO 9001:2000 TUV Rheiland Group Intercert,component al CISQ 
(International Company of Standard of Quality)  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

 
 
 

 

Perioada -25.05.2005 
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Calificarea / diploma obţinută -Auditor intern pentru sisteme de managementul calitatii conform ISO 9001:2000, respectiv 
19011:2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Certificare in sistemul de management al calitatii ISO 9001:2000 si ISO 19011:2002 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Organism german de certificare ISO 9001:2000 TUV Rheiland Group Intercert,component al CISQ 
(International Company of Standard of Quality)  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  
  

Perioada -2000-2004 
Calificarea / diploma obţinută -Economist licentiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Finante,Contabilitate,Gestiunea financiara a intreprinderii,Economie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor-
specializarea Finante-Asigurari. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

  

  

 
 
 
 
 

 

  

  

Perioada 19.10.2002-24.11.2002 
Calificarea / diploma obţinută -Certificat de absolvire „Curs de Contabilitate primara” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Camera de Comert si Industrie Iasi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

Perioada 05.10.2002-27.10.2002 
Calificarea / diploma obţinută -Certificat de absolvire „Curs de Contabilitate asistata de calculator –WinMentor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Camera de Comert si Industrie Iasi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

Perioada 1996-2000 
Calificarea / diploma obţinută -Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Matematica,Fizica,Informatica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

-Colegiul National „Mihai Eminescu” Botosani  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza si Franceza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  En Foarte Bine En Foarte Bine En Foarte Bine En Foarte Bine En Foarte Bine 

Limba  Fr Bine Fr Foarte Bine Fr Bine Fr Bine Fr Bine 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Observarea prioritatilor pentru mobilizarea socialului,selectivitate in echipa,comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Dezvoltarea de relatii profesionale si umane de echipa,mobilizare selectiva,stimularea calitatilor 
profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice in electronica partial 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

PC – Windows XP,Microsoft Office (Word,Excel,Power Point) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pictura,acuarela 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Posed permis de conducere categoria B. 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 
 


