
 
 
                                       │BOTEZ DANIEL 
                                       │ 
                                       │ 
                                       │Curriculum vitae 
                                       │ 
INFORMAŢII PERSONALE                   │ 
                                       │ 
Nume                                   │BOTEZ DANIEL 
                                       │ 
Adresă                                 │Str. Cozmiţei nr. 2,Bicaz,Neamţ 
                                       │ 
Telefon                                │0743826004 
                                       │ 
E-mail                                 │daniel63331@yahoo.com 
                                       │ 
Naţionalitate                          │română 
                                       │ 
Data naşterii                          │31 martie 1963 
 
                                        
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   
 
Perioada                               │Din 2008 
                                       │ 
Numele şi adresa angajatorului         │Universitatea din Bacău 
                                       │ 
Tipul activităţii sau sectorul de      │Învăţământ 
activitate                             │ 
                                       │ 
Funcţia sau postul ocupat              │Conferenţiar universitar 
                                       │ 
Principalele activităţi şi             │Titular Audit financiar,  
responsabilităţi                       │Audit intern,  
                                        Politici şi opţiuni contabile  
                                        
                                        
Perioada                               │2001 - 2008 
                                       │ 
Numele şi adresa angajatorului         │Universitatea din Bacău 
                                       │ 
Tipul activităţii sau sectorul de      │Învăţământ 
activitate                             │ 
                                       │ 
Funcţia sau postul ocupat              │Lector universitar 
                                       │ 
Principalele activităţi şi             │Titular Control financiar,  
responsabilităţi                       │Audit financiar şi Expertiză  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
Perioada                               │1996 - 2001 
                                       │ 
Numele şi adresa angajatorului         │C.E.C.C.A.R. Filiala Neamţ 
                                       │ 
Tipul activităţii sau sectorul de      │Organism profesional 
activitate                             │ 
                                       │ 
Funcţia sau postul ocupat              │Secretar 
                                       │ 
Principalele activităţi şi             │Conducerea administrativă a  
responsabilităţi                        filialei 
  
Perioada                               │1991 - 1996 
                                       │ 
Numele şi adresa angajatorului         │Garda Financiară, Secţia Neamţ 
                                       │ 
Tipul activităţii sau sectorul de      │Control financiar 
activitate                             │ 
                                       │ 
Funcţia sau postul ocupat              │Comisar 
                                       │ 
Principalele activităţi şi             │ 
responsabilităţi                       │Control financiar  
   
Perioada                               │1988 - 1991 
                                       │ 
Numele şi adresa angajatorului         │Întreprinderea Avicola Neamţ 
                                       │ 
Tipul activităţii sau sectorul de      │Agricultură 
activitate                             │ 
                                       │ 
Funcţia sau postul ocupat              │Economist 
                                       │ 
Principalele activităţi şi             │Întocmire documente contabile  
responsabilităţi                       │  
                                       │ 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE     
                                       
Perioada                                2008                                         
 
Numele şi tipul instituţiei de         │ 
învăţământ şi al organizaţiei          │Camera Consultanţilor Fiscali 
profesionale prin care s-a realizat    │ 
formarea profesională                  │ 
                                       │ 
Domeniul studiat/aptitudini            │Fiscalitate 
ocupaţionale                           │ 
                                       │ 
Tipul calificării/diploma obţinută     │Consultant fiscal 
                                       │ 
Nivelul de clasificare a formei de     │ 
instruire/învăţământ                   │Profesională 
 
 



 
 
 
 
Perioada                                1996 - 2005                                    
 
Numele şi tipul instituţiei de         │Universitatea “Alexandru Ioan  
învăţământ şi al organizaţiei          │Cuza” Iaşi, Facultatea de  
profesionale prin care s-a realizat    │Economie şi Administrarea 
formarea profesională                  │Afacerilor 
                                       │ 
Domeniul studiat/aptitudini            │Doctorat 
ocupaţionale                           │ 
                                       │ 
Tipul calificării/diploma obţinută     │Doctor în Contabilitate 
                                       │ 
Nivelul de clasificare a formei de     │ 
instruire/învăţământ                   │Postuniversitar 
 
Perioada                                2001                                         
 
Numele şi tipul instituţiei de         │Camera Auditorilor Financiari 
învăţământ şi al organizaţiei          │din România 
profesionale prin care s-a realizat    │ 
formarea profesională                  │ 
                                       │ 
Domeniul studiat/aptitudini            │Organism profesional 
 
Tipul calificării/diploma obţinută     │Auditor financiar 
                                       │ 
Nivelul de clasificare a formei de     │ 
instruire/învăţământ                   │Profesională 
 
Perioada                                1995                                         
 
Numele şi tipul instituţiei de         │Corpul Experţilor Contabili şi 
învăţământ şi al organizaţiei          │Contabililor Autorizaţi din  
profesionale prin care s-a realizat    │România 
formarea profesională                  │ 
                                       │ 
Domeniul studiat/aptitudini            │Organism profesional 
ocupaţionale                           │ 
                                       │ 
Tipul calificării/diploma obţinută     │Expert contabil 
                                       │ 
Nivelul de clasificare a formei de     │ 
instruire/învăţământ                   │Profesională 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Perioada                                1984 - 1984                                     
 
Numele şi tipul instituţiei de         │Universitatea “Alexandru Ioan 
învăţământ şi al organizaţiei          │Cuza” Iaşi, Facultatea de  
profesionale prin care s-a realizat    │Ştiinţe Economice 
formarea profesională                  │ 
                                       │ 
Domeniul studiat/aptitudini            │Contabilitate 
ocupaţionale                           │ 
                                       │ 
Tipul calificării/diploma obţinută     │Economist 
                                       │ 
Nivelul de clasificare a formei de     │ 
instruire/învăţământ                   │Licenţă 
 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE      
                                       │ 
Limba maternă                          │Româna 
 
Limbi Străine cunoscute                │Engleza 
*) abilitatea de a citi                │bine 
*) abilitatea de a scrie               │bine 
*) abilitatea de a vorbi               │bine 
    
Limbi Străine cunoscute                │Franceza 
*) abilitatea de a citi                │bine 
*) abilitatea de a scrie               │bine 
*) abilitatea de a vorbi               │bine 
                                       │                                        
 
Aptitudini şi competenţe sociale       │Membru Consiliul facultăţii 
                                       │Membru al Association   
                                          Francophone de Comptabilite    
                                    
 
Aptitudini şi competenţe tehnice       │Utilizare PC 
                                       │ 
Permis de conducere                    │Categoria B 
                                       │ 
 
 


