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Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ionescu Viorica Mariana 

Telefon 0244503800 Mobil: 

Fax 0344569391 

E-mail 

Naţionalitate română 

Data naşterii 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  
  

Perioada 1/Apr/2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR  ECONOMIC 
Managementul resurselor financiar-contabile ale Societăţii Nationale de 
Gaze Naturale ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale 
DEPOGAZ Ploieşti SRL 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii economice din cadrul SNGN Romgaz SA - FIGN 
DEPOGAZ Ploieşti SRL 

Numele şi adresa angajatorului SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz 
Ploiești SRL  
Str. Gr. Ghe. Cantacuzino, nr.184, 100492, Ploieşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea gazelor naturale 
  

Perioada 4/Ian/2016 – 30/Mar/2018 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR  ECONOMIC 
Managementul resurselor financiar-contabile ale Societăţii Nationale de 
Gaze Naturale ROMGAZ SA Sucursala Ploieşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii economice din cadrul Sucursalei Ploieşti 

Numele şi adresa angajatorului SNGN Romgaz SA Sucursala Ploieşti – Str. Gr. Ghe. Cantacuzino, nr.184, 
100492, Ploieşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea gazelor naturale 
  

Perioada 1/Mar/2014 – 4/Ian/2016  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR  ECONOMIC 
Managementul resurselor financiar-contabile ale Societăţii Nationale de 
Gaze Naturale ROMGAZ SA Mediaş, Sucursala de Înmagazinare 
Subterană a Gazelor Naturale - Ploieşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii economice din cadrul SISGN Ploieşti 

Numele şi adresa angajatorului SNGN Romgaz SA Mediaş -  SISGN Ploieşti – Str. Gr. Ghe. Cantacuzino, 
nr.184, 100492, Ploieşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea gazelor naturale 
  

Perioada 1/Mai/2007 – 1/Mar/2014 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU COMERCIAL 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea și coordonarea activității de comercializare a serviciilor de 
înmagazinare a gazelor; 
Accesul la depozite și alocarea capacităților de înmagazinare;  
Monitorizarea contractelor cu beneficiarii serviciilor de înmagazinare; 
Coordonarea și controlul activităților și proceselor specifice; Coordonarea 
activității personalului din subordine; Gestionarea relației cu beneficiarii și 
preocuparea continuă pentru creșterea gradului de satisfacție  al acestora 
în îmbunătățirea serviciilor acordate. 

Numele şi adresa angajatorului SNGN Romgaz SA Mediaş -  SISGN Ploieşti – str. Gr. Ghe. Cantacuzino, 
nr.184, 100492, Ploieşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea gazelor naturale 

Perioada 15/Noi/2000 – 1/Mai/2007 

Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilizarea și înregistrarea conturilor alocate (Furnizori investiții, 
Imobilizări corporale în curs, imobilizări necorporale,Mijoace fixe, Amortizări, 
Garanții furnizori ) 
Plăți furnizori, compensări, confirmări de sold ,întocmire situații necesare 
auditării financiar contabile; 
Întocmirea situațiilor contabile semestriale și anuale la solicitarea sefului 
ierarhic superior; 
Colaborarea permanentă cu serviciile de resort și celelalte departamente din 
cadrul instituției 

Numele şi adresa angajatorului SNGN Romgaz SA -  Sucursala Ploieşti şi SN Depogaz S.A. Ploieşti – Str. 
Gr. Ghe. Cantacuzino, nr.184, 100492, Ploieşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înmagazinarea gazelor naturale 
  

Perioada 01/Mar/2000 – 15/Noi/2000 

Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea și obținerea de rapoarte financiare și contabile periodice și legale 
(balanta de verificare lunară, bilanț, cont de profit și pierdere, etc) 
Întocmirea raportului lunar al balanțelor analitice; 
Verificarea corelațiilor existente prin urmărirea sistematică a unor rapoarte 
de depistare a eventualelor erori;  
Centralizarea necesarului de mijloace fixe și consumabile; 
Alte responsabilități date de conducerea companiei în domeniul de expertiză 
deținut. 

Numele şi adresa angajatorului Rafinăria Astra Română SA, Ploiești 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Rafinărie 
 

Perioada 01/Iun/1998 – 01/Mar/2000 

Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU CONTABILITATE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea înregistrarilor din evidența primară, operațiuni de capital, a 
înregistrarilor de imobilizari și a amortizărilor, a operațiunilor înregistrate în 
casă și bancă, a decontărilor, a cheltuielilor înregistrate.  
Verificarea corectitudinii documentelor întocmite, a înregistrării lor. 
Întocmirea declarațiilor la fondurile speciale, a decontului de TVA, întocmit 
balanța de verificare lunară, registrul jurnal, cartea mare, întocmit bilanț, 
verificat și punctat fișa contribuabilului. 

Numele şi adresa angajatorului SC TRANSDATA SA Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 
 

Perioada 01/Noi/1995 – 01/Iun/1998 

Funcţia sau postul ocupat CONTABIL 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidența contabilă a obiectelor de inventar, stocuri, materiale; 
Înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor şi a amortizărilor; 
Întocmirea de situaţii contabile şi de analiză a costurilor. 

Numele şi adresa angajatorului TRANSDATA SA Ploieşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Telecomunicații 
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Educaţie şi formare  

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută ECONOMIST 
Profil: STIINŢE  ECONOMICE 
Specializare: Management în Construcţii,Transporturi şi Telecomunicaţii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-contabilitate, economia industriei, statistică, relații economice 
-economia industriei construcţiilor, transporturilor şi telecomunicaţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI, FACULTATEA DE 
MANAGEMENT  
Studii universitare de lungă durată 

  

Perioada Sep/2007 

Calificarea / diploma obţinută Autorizaţie Expert Contabil activ angajat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Decizia nr.2117/03.09.2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala 
Prahova 

  

Perioada Mar/2019 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Etică și Integritate – Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-
2020 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ATC Training, Ploiești 

  

Perioada Ian/2018 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul performanței în Romgaz 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Great People Inside, Mediaș 

  

Perioada Feb/2018 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conferință și Seminar de legislație și fiscalitate ”Tax EU Forum” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Evensys SRL, Bucuresti 

Perioada Feb/2017 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conferință și Seminar de legislație și fiscalitate ”Tax EU Forum” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Evensys SRL, Bucuresti 

Perioada Ian/2016 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Întocmirea Situțiilor Financiare Anuale conform OMFP 1802/2014 și IFRS 
2015 
Impozitul pe Profit în Noul Cod Fiscal / Închiderea Exercițiului Financiar 
2015 din punct de vedere Fiscal 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Top Trening Center SRL, Bucuresti 

Perioada Noi/2015 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Prețurile de transfer: tendințe, context internațional și abordare locală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

KPMG România SRL 

Perioada Feb/2015 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea IFRS de către operatorii economici la Întocmirea Situațiilor 
Financiare  
la 31 decembrie 2014 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Top Trening Center SRL, Bucuresti 

Perioada Feb/2013 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Codul Retelei 2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Meda Consulting,Predeal 

Perioada Nov/2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctrina si IFRS 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CECCAR Prahova 

Perioada Noi/2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expertiza contabila 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CECCAR Prahova 

Perioada Feb/2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Perspectiva aplicarii Codului Retelei pentru utilizatorii de retea in anul 2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Meda Consulting,Predeal 

Perioada Mai/2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fiscalitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CECCAR Prahova 

Perioada Mai/2009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expertiza contabila 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CECCAR Prahova 

Perioada Sep/2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea si cuantificarea activitatii de  depozitare a gazelor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Alphatania, Budapesta 

Perioada Aug/2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea standardelor IAS revizuite şi IFRS – parte a procesului de 
armonizare a legislaţiei româneşti cu cea europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Doma Traning, Ploieşti 

Perioada Feb/2006 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba engleză – nivel începător 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

OK Sevice Corporation, Ploieşti 

Perioada Mar/2005 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislatia privind mijloacele fixe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

KSC Training, Ploieşti 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba  maternă Română 

Autoevaluare  

Nivel european(*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

                             Limba  
engleză 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale -Implicarea in activitatea societatii, a demonstrat capacitatea de lucru in echipa, spirit 
practic intreprinzator, necesar in diversele intalniri cu specialistii firmelor si 
companiilor in colaborare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Activitatea desfasurata de-a lungul carierei, probitatea profesionala, aptitudinile si 
competentele organizatorice sunt calitati care au facut posibila desfasurarea eficienta 
a activitatii financiar-contabile a societatii, materializata in ocuparea de functii de 
conducere . 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator pachet Microsoft Office, Oracle, Internet, Soft-uri financiar contabile 

  

  

  

  

  

  

 
 

 


