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Informaţii personale  

Nume / Prenume BUD CIPRIANA CLEMENTINA  

Adresa  Dej,Strada Pinticului,nr.17, judetul Cluj 

Telefon +40 745086746  

E-mail ciprianabud@gmail.com 

Nationalitate Romana  

Data nasterii 26 Iulie 1978 

Gen Feminin 

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.05.2013→ prezent 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului COMPANIA DE APA SOMES SA Sucursala Dej 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Captarea,tratarea si distributia apei 
Colectarea si epurarea apelor uzate 

Perioada 01/11/2009 → 01.05.2013 

Funcţia sau postul ocupat Economist; in perioada 01.02.2011-13.08.2012-Sef Birou Financiar 

Principalele activitati si responsabilitati - Coordonarea activitatii in cadrul biroului financiar 
- Colaborarea cu toate compartimentele de munca ale societatii pentru realizarea 

obiectivului de activitate stabilit 
- Colaborarea cu institutiile statului 
- Urmarirea ritmica a operatiunilor de decontare furnizori, clienti in lei si valuta 
- Urmarirea platilor la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetele locale si alte 

obligatii fata de terti 
- Intocmirea documentatiilor necesare pentru angajarea creditelor pe termen mediu si lung 

de la societatile bancare,  pentru angajarea sau majorarea liniilor de credit, restructurarea 
creditelor pe termen mediu si lung, precum si tinerea evidentei acestora 

- evidenta garantiilor pentru toate creditele angajate; 
- Inregistrarea si tinerea evidentei conturilor de salarii 
- Intocmirea periodica a cash-flow-ului realizat si estimat 
- Informarea conducerii societatii despre perioadele cu deficit de resurse in baza estimarilor 

facute si propunerea solutiilor pentru rezolvarea acestora 
- Participarea la intocmirea bilantului, a bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de 

trezorerie 
- Exercitarea controlului financiar preventiv 
- Elaborarea procedurilor operationale specifice activitatii din cadrul compartimentului 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
SC SOMES SA 
BISTRITEI 63, 405200 DEJ (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Fabricarea Celulozei si Hartiei 

  

Perioada 03/01/2002 → 05/01/2010 

Funcţia sau postul ocupat Economist 



  
 

Numele şi adresa angajatorului Fotbal Club Unirea Dej 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitati ale bazelor sportive 

Principalele activitati si responsabilitati -inregistrarea si tinerea tuturor actelor contabile;inregistrarea si evidenta platilor,incasarilor , 
compensarilor;colaborarea cu institutiile statului;intocmirea documentatiilor pentru 
angajarea de credite;intocmirea statelor de plata;intocmirea si depunerea declaratiilor  
aferente bugetului de stat si local 
- colaborarea cu F.R.F,A.J.F privind organizarea si desfasurarea activitatilor fotbalistice 

  

Perioada 01/03/2007 → 01/11/2009 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului SC CROMEGAL TRANS SRL- Dej 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi rutiere de marfuri 

Principalele activitati si responsabilitati -inregistrarea si tinerea tuturor actelor contabile;inregistrarea si evidenta platilor,incasarilor , 
compensarilor;colaborarea cu institutiile statului; intocmirea statelor de plata ;intocmirea 
documentatiilor pentru angajarea de credite;intocmirea si depunerea declaratiilor  aferente 
bugetului de stat si local 
 

Perioada 01/09/2006 → 14/12/2006 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului SC PROTAN SA-Sucursala Dej 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Colectarea si neutralizarea deseurilor animaliere 

  

Perioada 01/02/2006 → 01/09/2006 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului SC CROMEGAL TRANS SRL- Dej 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transporturi rutiere de marfuri 

  

Perioada 01/12/2004 → 01/09/2005 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului SC PROTAN SA-Sucursala Dej 

  

Perioada 06/02/2001 → 05/09/2001 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Numele şi adresa angajatorului SC SOMESSPORTSEL SRL-Dej 

  

Perioada 01/07/1997 → 25/06/1999 

Funcţia sau postul ocupat Operator masina 

Numele şi adresa angajatorului SC FARMASORB  SA- Dej 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută MANAGER PROIECT 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul riscurilor-echipei de proiect-calitatii proiectului 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC CEPROHART SA-Braila 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Competente cheie commune mai multor ocupatii 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Metode si tehnici utilizate in analiza economico-financiara, analiza situatiei patrimoniale a 
intreprinderii,analiza costurilor de productie,a cheltuielilor de exploatare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC VITORIA SERV SRL-Iasi 

Perioada 1998 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută ECONOMIST LICENTIAT 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabilitate, management,economie,finantele intreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Bogdan Voda-Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca-Specializarea 
Management 

  

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută CONTABIL -STATISTICIAN 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite

Contabilitate,economie,statistica,matematica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Liceul Industrial Nr.1 Dej 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  INTELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Franceza  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Engleza  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

   

Competențe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, , sociabilitate ,calma, tenace, toleranta, integrare şi ȋnvățare rapidă, 
seriozitate, corectitudine 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de planificare si organizare, spirit practic, consecventa, eficienta si spirit 
intreprinzator, atitudine pozitiva, responsabilitate, capacitate de analiza si sinteza, rezistenta 
la stres, caut continuu sa ma perfectionez profesional 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

MS Office -Word,  Excel 
Internet , Programul de contabilitate si salarizare “Compas” 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Literatura, muzică 

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de competiție, disponibilitate, fotbal 
  

 


