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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Bădici Fănel
Adresa Izbiceni, Jud. Olt, Romania
Telefon 0249410104

E-mail contact.ipot@mai.gov.ro

Naționalitate română

Data naşterii 05 iulie 1986

Sex masculin

Experiența profesională

Perioada 01.03.2020 – 04.03.2021

Funcţia sau postul ocupat Administrator – Manager General

Principalele activități și responsabilități Reprezintă firma în relațiile cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții guvernamentale
Elaborează planuri de afaceri și le implementează
Stabilește obiectivele de dezvoltare și monitorizează periodic gradul de realizare a obiectivelor
Analizează oportunitățile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social
Participă la elaborarea bugetului şi aprobă bugetul final
Monitorizează piața şi identifică tendințele de dezvoltare
Dezvoltă relații pozitive cu personalul în vederea motivării şi a creșterii gradului de implicare
stabilește obiectivele, termenele-limită şi modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor
Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine
Asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei
Stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului din subordine

Perioada 01.12.2017 – 01.03.2020

Funcția sau postul ocupat Contabil

Principalele activități și responsabilități -Organizează, îndruma, conduce, controlează si raspunde de desfășurarea in mod eficient a activității
financiar-contabile a societății in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare
-Organizează si coordonează controlul financiar preventiv
-Răspunde de stabilirea corecta a documentelor care se întocmesc si de circuitul lor
-Organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale
-Asigura îndeplinirea la termen a obligațiilor societății fata de bugetul statului si terți
-Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului de contabilitate
-Asigura si raspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația in vigoare
-Este consultat de către conducerea societății in probleme care sunt de competenta sa

Perioada 20.08.2009 – 01.12.2017

Funcţia sau postul ocupat Operator - contabilitate primara

Numele şi adresa angajatorului SC ECOPLANT PACK SRL, Corabia - Olt

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități de microambalare pesticide si produse pentru agricultura
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Perioada  15.03.2018 – 04.03.2021 

Funcţia sau postul ocupat   Director Economic 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -organizează, îndruma, conduce, controlează si raspunde de desfășurarea in mod eficient a activității 
financiar-contabile a societății in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare 
-Organizează si coordonează controlul financiar preventiv 
-Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor 
-Organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale 
-Asigura îndeplinirea la termen a obligațiilor societății fata de bugetul statului și terți 
-Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului de contabilitate 
-Asigură si răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația in vigoare 
-Este consultat de către conducerea societății in probleme care sunt de competența sa 
 

Perioada 01.01.2008 – 15.03.2018 

Funcţia sau postul ocupat Director Comercial 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -Concepe împreună cu Administratorul strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii target-urilor 
-Încheie contracte de aprovizionare, transport si de vânzare si urmărește modul de derulare 
-Întâlniri cu clienții si furnizorii, negocierea contractelor, interne si externe 
-Identificarea si contactarea de noi furnizori, după ce a verificat poziția in piața si standardele serviciilor 
oferite de către aceștia 
 

Perioada 15.01.2006 – 01.01.2008 

Funcţia sau postul ocupat Operator - contabilitate primara     
 

Numele şi adresa angajatorului SC ECOPLANT PROFESIONAL SRL, Izbiceni - Olt 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Import și distribuție pe piața românească de inputuri pentru agricultură 

 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2014 - 2017 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în științe economice – Diplomă de licență 

Discipline principale studiate  Contabilitate si informatica de gestiune 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Științe Juridice, Economice si Administrative din Craiova, Universitatea „Spiru Haret” 
 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Limba franceza  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale  stăpânire de sine, responsabilitate, seriozitate, adaptabilitate, rezistență mare la stres 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric și adaptabilitate la situații noi 
metodic, ordonat, perseverent, implicat 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Înțelegerea si utilizarea informațiilor tehnice si de automatizare pentru luarea deciziilor manageriale la 
nivelul ECOPLANT PACK – societate care utilizează mașini de ambalare complexe si automatizate 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoștințe peste medie in domeniul software si hardware 

Permis(e) de conducere Categoria B din 2006 
  

  
  

 


