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CURRICULUM VITAE 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume 
CNP 

CAZAN NICOLAE – CLAUDIU 
 

Adresă(e) Str. Bethlen Gabor nr.4 A, jud.Mures, Romania 

Telefon  Fix:+ 40 265260253 Mobil: + 40 741074855 

Fax(uri)  + 40 265260253 

E-mail(uri) claudiu_czn@yahoo.com / claudiu@bogdexpert.ro 

  

Naţionalitate Romana 

  

Data naşterii 20.02.1979 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă / 
Domeniul ocupaţional 

Administrator – BOGDEXPERT 
Expert contabil – Birou Expert Contabil Cazan Nicolae-Claudiu 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Din 1998 pana in 2002 

Funcţia sau postul ocupat Contabil  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tinerea evidentei contabile si raspunderea pentru munca prestata- pe baza de conventie civila 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC ZORAN PRO-COM SRL  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Marochinarie 

  

Perioada Din 13.03.2002 pana in 15.12.2002 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tinerea evidentei contabile si raspunderea pentru munca prestata-contract de munca 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC ZORAN PRO-COM SRL 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Marochinarie 

  

Perioada Din 15.11.2002 pana in 15.12.2002 

Funcţia sau postul ocupat Control financiar 

mailto:claudiu_czn@yahoo.com
mailto:claudiu@bogdexpert.ro
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tinerea evidentei contabile si raspunderea pentru munca prestata-pe baza de contract de 
munca 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Univers’All Romania SRL 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Comert 

  

Perioada Din 15.12.2002 pana in 01.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat Control financiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tinerea evidentei contabile si raspunderea pentru munca prestata-pe baza de contract de 
munca 

Numele şi adresa 
angajatorului 

G.F.S. Services , punct de lucru magazine Univers’All si DutTy Free 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Comert 

  

Perioada Din 02.02.2004 pana in 30.09.2008 

Funcţia sau postul ocupat Director economic  / economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tinerea evidentei contabile si raspunderea pentru munca prestata-pe baza de contract de 
munca 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC ALUMAR PROD SRL 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Confectionare tamplarie din PVC si aluminiu, pereti cortina , fatade structurale 

  

Perioada 01.08.2004  pana in 31.08.2017 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Tinerea evidentei contabile si raspunderea pentru munca prestata-pe baza de contract de 
munca 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC MARIANTHERM  SRL 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Confectionare tamplarie din PVC si aluminiu,pereti cortina , fatade structurale 

  

Perioada Incepand cu anul 2007 pana in prezent  administrez propria firma de contabilitate,  

Funcţia sau postul ocupat Administrator si asociat unic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pe baza de contracte, efectuez evidenta contabila la diverse societati comerciale. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Birou Expert Contabil CAZAN NICOLAE CLAUDIU CIF 22828633/ Bogdexpert  SRL 
RO29281079 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Servicii de contabilitate / expertiza contabile  

  

Educaţie şi formare  
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Perioada 

2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Auditor stagiar anul II  
 
Camera Auditorilor Financiari din Romania 
 
 
2007-2008 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Masterat „Managementul Resurselor Umane” 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Petru Maior” , Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, Tg 
Mures 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED Level 7 

  

 
Perioada 

2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Expert contabil, fiind membru activ al C.E.C.C.A.R. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

C.E.C.C.A.R 

  

 
Perioada 

1997- 2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Economist 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Stiinte Economice 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED Level 6 

  

 
Perioada 

1993-1997  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Specialitatea economic-contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Agricol Tg.Mures 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED Level  4 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana  

Limbi străine cunoscute  

 
 
 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- spirit de  echipa 
- flexibilitate 
- adaptabilitate 
- disponibilitate de invatare si deschidere la nou 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

Cunostinte operare PC, experienta in prelucrarea datelor cu ajutorul programului de 
contabilitate . 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere 

  

Anexe Nu este cazul 

  

 

 


