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Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihăilescu Ciprian Teodor 
Adresă(e) Bd. Republicii, bl. D5a, sc.D, ap.19, Piteşti, judeţul Argeş, România 

 
Telefon(oane) 0248/221430 Mobil: 722669068 

Fax(uri) 0248/221430 
E-mail(uri) ciprian.mihailescu@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 04.07.1976 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.10.2009 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Auditor financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Auditarea situatiilor financiare ale clientilor firmei 
Numele şi adresa angajatorului SC Eval Expert S.R.L., str Dumbravei nr 10, Pitesti, Jud Arges România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Practicarea susţinută a profesiei de auditor financiar şi întărirea acesteia 
 

  
Perioada 26.09. 2007 – 30.09.2009 

Funcţia sau postul ocupat Director Agentie ( Agentia Pitesti ) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea,conducerea,coordonarea si controlul intregii activitati a agentiei. 

Urmarirea realizarii bugetului de venituri si cheltuieli a agentiei, dezvoltarea si mentinerea portofoliului 
de clienti, promovarea produselor si serviciilor bancii. 

Numele şi adresa angajatorului Garantibank International N.V. Sucursala Romania, Str. Banu Antonache nr 40-44, Floreasca 
Business Center, etaj 1, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Banci 
  

Perioada 12.03.2002 – 25.09.2007 
Funcţia sau postul ocupat Manager Relatii Clienti Corporate ( Sucursala Pitesti ) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administarea portofoliului de clienti corporate din cadrul bancii si atragerea de noi clienti,initierea 
propunerilor de credit si analiza primara a riscului pentru clientii bancii, realizarea targetului pe 
segmentul corporate 

Numele şi adresa angajatorului RBS Romania ( ex. ABN AMRO Bank Romania ), P-ta Montreal nr 1, Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Banci 

  
Perioada 07.04. 2001 – 11.03.2002 

Funcţia sau postul ocupat Director General 
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea,conducerea,coordonarea si controlul intregii activitati a companiei. 

Urmarirea realizarii bugetului de venituri si cheltuieli a agentiei, dezvoltarea si mentinerea portofoliului 
de clienti, promovarea produselor si serviciilor firmei. 

Numele şi adresa angajatorului   SC Romas Leasingtur SA, B-dul Republicii, Bl S9b, parter, Pitesti, Romania 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Leasing 
  

Perioada 15.02.1999 – 06.04.2001 
Funcţia sau postul ocupat Inspector Investitii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Plasarea resurselor firmei pe piata monetara in vederea fructificarii acestora. 
Realizarea de studii de piata si selctarea celor mai bune variante de plasament a lichiditatilor firmei. 

Numele şi adresa angajatorului Asigurarea Ceccar Romas SA, B-dul Republicii, Bl. S9b parter, Pitesti, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asigurari 

  
Educaţie şi formare  

Perioada 24.09.2009- prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Clasificare naţională 

  
Perioada    01.06.08 

Calificarea / diploma obţinută Auditor financiar 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Audit financiar 
Audit statutar 
Alte angajamente şi servicii conexe 
Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Clasificare naţională 

  
Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire Management 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul firmei 
Management social 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  A.S.E. Bucuresti- Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Clasificare naţională 

  
Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Nicolae Balcescu, Pitesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Clasificare naţională 

  
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză  
A2 

Utilizator  
elementar 

A2 Utilizator  
elementar 

 

A2 Utilizator 
 elementar 

A2 Utilizator 
 elementar A2        Utilizator 

 elementar 

Limba Engleză  
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

 independent 
B2 Utilizator 

 independent 
B2 Utilizator 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - aptitudini de rezolvare şi aplanare a conflictelor în mediul profesional; 
- tenacitate, concentrare pe rezultate, abilitatiti analitice; 
- abilităţi de comunicare cu oameni la diferite niveluri;  
- capacitatea de a lucra în echipă; 
- capacitatea de a lucra sub presiune si in condittii de stress 
- mobilitate; energie; corectitudine; disponibilitate. 

 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
- apitudinile organizatorice au fost dezvoltate ca urmare a funcţiilor deţinute, respectiv manager 

 
 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnoredactare şi operare PC 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului, a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  -  
  

Alte competenţe şi aptitudini  -  
  

Permis(e) de conducere Categoria B,C 
  

 
 Data,                                                                                                             
Ciprian Teodor Mihăilescu 
       03.09.2012 


