Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

BUMB OLIMPIA ZOITA
St. Lunii, nr. 2C, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj

Telefon(oane)

-----------

Fax(uri)

-----------

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Telefon(oane)

+40 – 0745-347847

zoita.bumb@yahoo.com
Romana
15.04.1967
feminin
Sectia Mecanizare in cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

23.07.2014 – prezent
Director Financiar-Contabilitate

Activităţi şi responsabilităţi Organizarea şi coordonarea activităţii economice a unităţii, organizarea şi desfăşurarea controlului
principale financiar preventiv în cadrul unităţii, urmărirea solicitării, negocierii, folosirii şi restituirii creditelor
contractate de unitate, urmărirea facturilor emise de unitate şi adoptarea de măsuri pentru recuperarea
debitelor, propunerea preţurilor şi tarifelor practicate de unitate la serviciile şi lucrările prestate şi
susţinerea acestora la Comisia de preţuri şi tarife a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în Comisia de
buget-finanţe a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
Numele şi adresa angajatorului

R.A.D.P. Cluj-Napoca
Str. Calea Someseni, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj, Romania
Tel: ( 40-0264 ) 5552666 – Fax ( 40-0264 ) 444576

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Infrastructura transporturi si administrare drumuri

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

05.08.2013 – 22.07.2014
Sef Sectie Mecanizare

Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea desfasurarii si coordonarii activitatii din cadrul sectiei mecanizare, asigurarea
principale intretinerii parcului auto, initializare, pregatire achizitii publice necesare desfasurarii activitatii de
intretinere si dotare a a parcului auto, derularea contractelor ce au ca obiect intretinerea si
reparatia mijloacelor de transport, intocmirea planului anual de dotari independente, evidenta
consumului carburantilor pentru parcul auto din dotare, coordonarea atelierului mecanic si a
reparatiilor in regie proprie
Numele şi adresa angajatorului

R.A.D.P. Cluj-Napoca
Str. Calea Someseni, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj, Romania
Tel: ( 40-0264 ) 5552666 – Fax ( 40-0264 ) 444576

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Infrastructura transporturi si administrare drumuri

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

02.07.2012 – 05.08.2013
Sef Sectie Strazi in cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca

Activităţi şi responsabilităţi
Coordonarea activitatii pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuri, derularea
principale contractelor cu beneficiari ( clienti ), inceperea implementarii unui program de costuri pentru
sectia strazi, coordonarea activitatii din cadrul Statiei de Mixturi asfaltice
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Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

R.A.D.P. Cluj-Napoca
Str. calea Someseni, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj, Romania
Tel: ( 40-0264 ) 5552666 – Fax ( 40-0264 ) 444576
Ianuarie 2009 – iunie 2012
Director Economic in cadrul C.N.A.D.N.R. –D.R.D.P. Cluj

Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea desfasurarii si coordonarii activitatii economice in cadrul D.R.D.P. Cluj, urmarirea
principale incasarii venirurilor, urmarirea derularii corecte a contractelor incheiate si platile corespunzatoare
contractelor in derulare, realizarea planului anual a achizitiilor, elaborarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli prin estimarea veniturilor si a cheltuielilor anuale, urmarirea incadrarii in limitele maxime
de buget anual, asigurarea inregistrarii de cronologice si sistematice in evidentele contabile,
prelucrareasi pastrarea informtiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute,
intocmirea situatiilor financiare conform standardelor IFRS, organizarea C.F.P. propriu, organizarea
inventarierii anuale a patrimoniului
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

C.N.A.D.N.R. –D.R.D.P. Cluj
Str. Decebal, nr. 128, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj, Romania
Tel: ( 40-0264 ) 432521 – Fax ( 40-0264 ) 432446
Octombrie 2007 – ianuarie 2009
Director Financiar-Contabilitate in cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca

Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea desfasurarii si coordonarii activitatii economice in cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca
principale urmarirea incasarii venirurilor, urmarirea derularii corecte a contractelor incheiate si platile
corespunzatoare contractelor in derulare, realizarea planului anual a achizitiilor, elaborarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli prin estimarea veniturilor si a cheltuielilor anuale, urmarirea
incadrarii in limitele maxime de buget anual, asigurarea inregistrarii de cronologice si sistematice in
evidentele contabile, prelucrareasi pastrarea informtiilor cu privire la situatia patrimoniului si a
rezultatelor obtinute, intocmirea situatiilor financiare conform standardelor IFRS, organizarea C.F.P.
propriu, organizarea inventarierii anuale a patrimoniului, implementarea programelor informatice de
contabilitate, costuri si mecanizare
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

R.A.D.P. Cluj-Napoca
Str. calea Someseni, nr. 2, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj, Romania
Tel: ( 40-0264 ) 5552666 – Fax ( 40-0264 ) 444576
Noiembrie 2002 – octombrie 2007
Director Economic in cadrul C.N.A.D.N.R. –D.R.D.P. Cluj

Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea desfasurarii si coordonarii activitatii economice in cadrul D.R.D.P. Cluj, urmarirea
principale incasarii venirurilor, urmarirea derularii corecte a contractelor incheiate si platile corespunzatoare
contractelor in derulare, realizarea planului anual a achizitiilor, elaborarea Bugetului de Venituri si
Cheltuieli prin estimarea veniturilor si a cheltuielilor anuale, urmarirea incadrarii in limitele maxime
de buget anual, asigurarea inregistrarii de cronologice si sistematice in evidentele contabile,
prelucrarea si pastrarea informtiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute,
intocmirea situatiilor financiare conform standardelor IFRS, organizarea C.F.P. propriu, organizarea
inventarierii anuale a patrimoniului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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1998-2002
Sef Serviciu Financiar – Contabilitate in cadrul D.R.D.P. Cluj
Asigurarea desfasurarii si coordonarii activitatii financiar-contabile pe sapte judete ,
respectiv:Cluj, Alba, Salaj, Bistrita-Nasaud, Bihor, Satu Mare, Maramures, participa la
elaborarea bugetului de cheltuieli si venituri, asigurarea inregistrarii de cronologice si
sistematice in evidentele contabile, prelucrarea si pastrarea informtiilor cu privire la situatia
patrimoniului si a rezultatelor obtinute, intocmirea situatiilor financiare, participa la
inventarierea anuale a patrimoniului, asigurarea inlocuirii Directorului Economic,
implementarea programelor informatice de contabilitate si costuri
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Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

D.R.D.P. Cluj
Str. Decebal, nr. 128, loc. Cluj-Napoca, jud: Cluj, Romania
Tel: ( 40-0264 ) 432521 – Fax ( 40-0264 ) 432446
1991- 1998
Economist in cadrul D.R.D.P. Cluj – S.D.N. Cluj
inregistrarea cronologica si sistematica in evidentele contabile a documentelor economice si
financiare, salarizarea si normarea muncii, evidenta contabila a materialelor, obiectelor de
inventar si a mijloacelor fixe, intocmirea balantelor contabile si a situatiilor financiare, analiza
economica
D.R.D.P. Cluj – S.D.N. Cluj
Str. Dunarii, nr. 24, Cluj-Napoca
1986-1991
Contabil in cadrul D.R.D.P. Cluj – S.D.N. Cluj
inregistrarea cronologica si sistematica in evidentele contabile a documentelor economice si
financiare, salarizarea si normarea muncii, evidenta contabila a materialelor, obiectelor de
inventar si a mijloacelor fixe, intocmirea balantelor contabile si a situatiilor financiare, analiza
economica

Educaţie şi formare
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Contracte de Achizitii Publice - O abordare sistematica in perspectiva aderarii la Uniunea
Europeana
Perioada 2000-2003
Calificarea / diploma obţinută Expert Contabil CECAR CLUJ
Perioada 1992
Calificarea / diploma obţinută Analist Programator - programare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1986-1991
Faculatatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, specializarea managment
1981-1985
Liceul Economic Cluj-Napoca, sectia contabilitate, calificarea contabil

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana
Înţelegere

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

Utilizator
Utilizator C
C2 experimen C2 experimen
2
tat
tat

Utilizator
Utilizator
Utilizator
experimen C2 experimen C2 experimenta
tat
tat
t

Rusa

Utilizator
Utilizator B
B1 independe B1 independe
1
nt
nt

Utilizator
Utilizator
Utilizator
independe B1 independe B1
independent
nt
nt

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale si de stres, obtinută prin experienta de muncă
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

-

capacitate de planificare si administrare a unei societati
repartizarea echilibrata si echitabila a sarcinilor de lucru
capacitate de stabilire a unor obiective realiste pe termen scurt, mediu si lung
capacitate de implementare a deciziilor
promptitudine si corectitudine in luarea deciziilor
capacitatea de a transfera atributii personalului
capacitate de utilizare eficienta a resurselor societatii
capacitate de a lucra in echipa

O buna cunoastere a procedurilor economice, financiare si in domeniul achizitiilor publice

Competenţe şi aptitudini de - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ )
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

-

spirit de observatie
capacitate de invatare si asimilare
autoincredere
adaptabilitate

Categoria B

Informaţii suplimentare Membru si revizor contabil in Asociatia Profesionala De Drumuri si Poduri Cluj (A.P.D.P. Cluj
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