
Anexa nr. 1. Model CV Europass 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bogdan Victoria 

Adresă(e)   Oradea 

Telefon(oane) 0259/408401   

Fax(uri)  

E-mail(uri) vbogdan@uoradea.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 24.10.1970 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  Ianuarie 2007- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate consolidată, Contabilitate internaţională, 

Normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională, Practici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor 

de societăţi, Alte activităţi conform fişei postului; Coordonator de Masterat, specializarea: 

Contabilitatea, Auditul şi Gestiunea Afacerilor; Alte activităţi conform fişei postului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr. 1, Oradea, cod 
410087, Bihor, Romania 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ianuarie 2007- prezent, conferentiar univ., la Facultatea de ştiinţe economice, din cadrul Universităţii 

din Oradea, catedra de finanţe-contabilitate, titular al disciplinelor: Bazele contabilităţii, Contabilitate 

comparată, Contabilitate consolidată, Contabilitate internaţională, Normalizarea şi armonizarea 

contabilă internaţională 

Octombrie 2000- ianuarie 2007,  lector univ., la Facultatea de ştiinţe economice, din cadrul 

Universităţii din Oradea, catedra de finanţe-contabilitate, titular al disciplinelor: Bazele contabilităţii, 

Contabilitate comparată, Normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională 

Martie 1998 – septembrie 2000, asistent univ., la Facultatea de ştiinţe economice, din cadrul 

Universităţii din Oradea, catedra de finanţe-contabilitate, disciplinele predate: Contabilitate financiară, 

Bazele contabilităţii 

Octombrie 1994 – februarie 1998, preparator univ., la Facultatea de ştiinţe economice, din cadrul 

Universităţii din Oradea, catedra de finanţe-contabilitate, disciplinele predate: Bazele contabilităţii şi 

Contabilitate financiară 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 1998 – iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Perioada Octombrie 1989 – iulie 1994  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economist, specializarea Finanţe-Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Vest din Timişoara 
 
Septembrie 1985 – iunie 1989 
 
Diploma de bacalaureat 
 
Lucrător economist 
 
 
Liceul Economic din Oradea 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

Limba maghiară  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator  

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Seriozitate, responsabilitate, aptitudini pentru munca în echipa, flexibilitate, comunicare, spirit 
dinamic 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de sinteză, coordonare a activităţilor şi de control 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştiinţe avansate  în utilizarea calculatorului: Microsoft Office, Internet, Programe de 
contabilitate 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Coordonarea activităţilor ştiinţifice studenţeşti şi a stagiilor de practică de specialitate 
 

  

Permis(e) de conducere Posesor Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pentru programele de studii Contabilitate şi 
informatică de gestiune, respectiv Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor 
 Membru în asociaţiile profesionale CECCAR, CAFR, AGER 

  

Anexe - 

 

 

01.10.2012 

 

 

 


