
Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Soceanu Mariana

Adresă(e)
Telefon(oane)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii

Sex F

Experienţa profesională

Perioada           11.08.2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonoma de Transport  în Comun Constanta, str.Industrială , nr.8, Constanţa,România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public de călători

Perioada           01.07. 2004 – 10.08.2017

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi organizarea activităţii financiar- contabile şi de gestiune  , Autobaza Autobuze

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonoma de Transport  în Comun Constanta, str.Industrială , nr.8, Constanţa,România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public de călători

Perioada          15.03.2004 - 01.07.2004
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Înregistrare operaţiuni contabile registru de casă, deconturi interne , contabilitate de gestiune
Numele şi adresa angajatorului Regia Autonoma de Transport  în Comun Constanta, str.Industrială , nr.8, Constanţa,România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transport public de călători

Perioada 20.10.1998 -15.03.2004
Funcţia sau postul ocupat Contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale Înregistrare operaţiuni contabile furnizori, extras bancar ( lei şi valută) ,întocmire decont TVA
Numele şi adresa angajatorului S.C. COMCEREAL S.A. Constanţa,str.Theodor Burada , nr.25 , Constanţa ,România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ, depozitare , manipulare , import – export cereale

Perioada 01.09.1997- 20.10.1998
Funcţia sau postul ocupat Contabil şef

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi organizarea activităţii financiar- contabile şi de gestiune
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Produselor Agricole R.A.Bucureşti , str.Transilvaniei, nr.2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ, depozitare , manipulare , import – export cereale

Perioada 01.08.1997 -01.09.1997
Funcţia sau postul ocupat Contabil

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi organizarea activităţii financiar- contabile şi de gestiune
Numele şi adresa angajatorului S.C. CEREALCOM S.A. Constanţa,str.Theodor Burada , nr.25 , Constanţa ,România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ, depozitare , manipulare , import – export cereale

Perioada 11.03.1996- 01.08.1997



Funcţia sau postul ocupat Contabil
Activităţi şi responsabilităţi principale Înregistrare operaţiuni contabile clienti , extras bancar ( lei şi valută) ,registru de casă, deconturi

interne şi externe
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Produselor Agricole R.A.- Sucursala Constanţa Port, Incintă Port , Constanţa,

România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ, depozitare , manipulare , import – export cereale

Perioada 16.11.1993 -11.03.1996

Funcţia sau postul ocupat Vânzătoare

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestiune raion dulciuri

Numele şi adresa angajatorului S.C. AGROIND  - TOUR S.A. Constanţa,  str. Mircea  cel Bătrân, nr.102, Constanţa , România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agricultură, zootehnie , comerţ

Educaţie şi formare

Perioada Martie 2016

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a cunostințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC)

Disciplinele principale studiate / Indeplinirea condiției specifice pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului 

competenţe profesionale dobândite financiar-contabil , în conformitate cu Legea nr.500/2002 , cu modif.și completările ulterioare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Finantelor Publice , Școala de Finanțe Publice și Vamă

/ furnizorului de formare

Perioada Ianuarie 2012

Calificarea / diploma obţinută Legitimaţie

Disciplinele principale studiate / Cod de procedură civilă

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Corpul  Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau Expert judiciar

internaţională

Perioada  Iulie 2013

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / Promovoare  examen  de absolvire  al Cursului de  formare de mediatori 

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Asociatia Centrul de Mediere Craiova , Consiliul de Mediere din  Romania 

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau



internaţională

Perioada 2011

Calificarea / diploma obţinută Certificat

Disciplinele principale studiate / Resurse Umane

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Muncii şi Egalităţii de Şanse , Ministerul Educaţiei , Cercetarii şi Tineretului

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau Inspector resurse umane

internaţională

Perioada 2007-2009

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate

Disciplinele principale studiate / Specializarea: Contabilitatea , expertiză şi audit

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “ Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Management Financiar-Contabil

/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau Master

internaţională

Perioada 2006

Calificarea / diploma obţinută Certificat

Disciplinele principale studiate / Contabilitate, servicii conexe , consultanţă

competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Corpul  Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR)

/ furnizorului de formare



Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleza

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Permis(e) de conducere
 

Expert contabil

1999-2003

Diplomă de licenţă

Specializarea Management Financiar Contabil

Universitatea din Craiova , Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanţa, Universitatea “
Spiru Haret” Bucureşti

Economist

1996

Certificat

Formare programatori ajutori pe microcalculatoare IBM PC

S.S.INFOMAR Constanţa

Ajutor programator

Româna

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă

conversaţie

C1 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator B2 Utilizator
experimentat independent independent independent independent

Spirit de echipă, adaptare la medii multiculturale, bună comunicare, participare la evenimente
ştiinţifice naţionale şi internaţionale

Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:

Mai 2008- participare sesiunea ştiinţifică „Cercetarea academică la început de secol XXI ’’, Centrul
Universitar Constanţa, Tema :”Principii şi reguli care guvernează activitatea de expertiză 
contabilă”

Octombrie 2009- participare la „Conferinţa internaţională – Economia în condiţii de criză “,Centrul
Universitar Constanţa, Tema: „ Rolul auditului statutar”

Parte responsabilă în managementul financiar contabil  al Autobazei de Autobuze

Microsoft Windows - Excel, Word ,PowerPoint,Acces
Internet

Permis de conducere categoria B

            


