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Informaţii personale  

Nume BUHAESCU MIHAI 

Adresă Str Grădiniţei, nr 20, Bl B 01, Apt 13, Paşcani,705200, jud Iaşi, România 

Telefon  Mobil: +40 0741265392 

Fax +40 232760020 

E-mail  mihaibuhaescu@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 16.10.1971 

  

Perioada 2000 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea” Paşcani 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Funcţia sau postul ocupat Adminstrator financiar I (contabil) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Reprezentare : 

2. Coordonare, control şi îndrumare, monitorizare şi stimulare : 

- administrarea bazei materiale  şi financiare; 

 

Funcţia sau postul ocupat Adminstrator financiar III S (contabil) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Reprezentare : 

2. Coordonare, control şi îndrumare, monitorizare şi stimulare : 

- administrarea bazei materiale  şi financiare; 

 

 3. Colaborare : 

- cu reprezentanţii administraţiei publice locale în vederea asigurării condiţiilor optime 

desfăşurării procesului instructiv educativ; 

- cu Inspectoratul Scolar Judetean Iaşi – serviciul plan si contabilitate; 

Funcţia sau postul ocupat Adminstrator financiar III (contabil șef) de la 14.03.2018 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Reprezentare : 

2. Coordonare, control şi îndrumare, monitorizare şi stimulare : 

- administrarea bazei materiale  şi financiare; 

 

 3. Colaborare : 

- cu reprezentanţii administraţiei publice locale în vederea asigurării condiţiilor optime 

desfăşurării procesului instructiv educativ; 

- cu Inspectoratul Scolar Judetean Iaşi – serviciul plan si contabilitate; 

Perioada 11.04.2014 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Cantina de Ajutor Social Pașcani 
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Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Asistență Socială 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate (contabil) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Reprezentare : 

2. Coordonare, control şi îndrumare, monitorizare şi stimulare : 

- administrarea bazei materiale  şi financiare; 

 3. Colaborare : 

- cu reprezentanţii administraţiei publice locale 

Perioada 01.03.2017- prezent 

Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Municipal Pașcani 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Sport 

Funcţia sau postul ocupat Economist (contabil) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

1. Reprezentare : 

2. Coordonare, control şi îndrumare, monitorizare şi stimulare : 

- administrarea bazei materiale  şi financiare; 

 3. Colaborare : 

- cu reprezentanţii administraţiei publice locale 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada 24-25 septembrie 2015  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania – Tîrgu Mureș 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Controlul Financiar Preventiv Propriu 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat nr. 26/24.09.2015 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare  

Perioada Decembrie 2010-ianuarie 2011  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

Institutul European de Traning si Consiliere Iasi 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Manager financiar 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 00043978 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare – 40 ore. 

Perioada Iunie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

Euroconsult Plus 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Achizitii puiblice/implementarea legislatiei privind achizitiile publice 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat nr. 1321/20.06.2008 
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Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare – 20 ore. 

Perioada Ianuarie –iunie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

ECDL 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Permisul european de conducere a computerului start/ modulele 2. 3. 7 si 4 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat nr. Ro 017400/16.06.2007 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare –220 ore. 

Perioada 29 ianuarie – 08 martie 1996 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

C.C.D. Iasi 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Pedagog/aspecte psihopedagogige in activitattea pedagogului scolar 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinta nr. 104/17.04.1996 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 

Perfectionare 32 ore. 

Perioada 2001-2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

Universitatea din Bacau, Facultatea de Inginerie 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Ingineria Mediului/Ingineria mediului industrial 

Tipul calificării/diploma obţinută Inginer diplomat, diploma nr. 8263 

Perioada 2013-2016 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Științe Economice 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Contabilitate și Informatică de Gestiune/economist 

Tipul calificării/diploma obţinută Economist, diploma nr. 0202852 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare de licență. 

Perioada 2016-2018 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat  

formarea profesionala 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Științe Economice 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Contabilitate Audit și Informatică de Gestiune/economist 
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Tipul calificării/diploma obţinută Adeverința  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare de master. 

Aptitudini şi competenţe sociale 1. Competente de comunicare si relaţionare.  

2. Abilităţi interpersonale (lucrul în echipă, toleranţă, empatie, gândire flexibilă, respect faţă 

de colegi, elevi, părinţi) 

  

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

1. Spirit de iniţiativă, creativitate, principialitate, comunicare eficientă, deschidere faţă de 

schimbările care au loc în situaţii de competiţie (concurs, examen) necesare dezvoltării 

profesionale, apt la activitati ce presupun efort fizic si psihic 

 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice  De utilizare a calculatorului (cum, unde, cand ?) 

Permisul european de conducere a computerului start/ modulele 2. 3. 7 si 4, Vaslui, 

Ianuarie –iunie 2007  

Certificat de calificare profesională Seria E, nr. 0215655, programul de calificare 

Operator introducere, validare si prelucrare date 

Permis(e) de conducere DA categoria B, anul 2004 

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

 

 


