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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CEANGARU SILVICA MARIANA  

Adresă(e) Tr. Magurele, Teleorman 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat  
 

DIRECTOR ADJUNCT  

  

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare profesionala 

Perioada 01.07.2002-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, indrumare si control in cadrul directiei financiar contabile 

Numele şi adresa angajatorului Centrul regional de Formare Profesionala a Adultilor,Tr. Magurele, str. Taberei nr. 2,cod postal 
145200 

Perioada 09.1999-07.2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou financiar contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari financiar contabile(intocmire balanta de verificare,bilant contabil) 

Numele şi adresa angajatorului SC DACIA SA,Tr. Magurele,str Taberei ,nr.2,cod postal 145200 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Privat, industria textila 

Perioada 05.1998-09.1999 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, indrumare si control in cadrul compartimentului financiar contabil 

Numele şi adresa angajatorului SC IMPERIAL SA,str. Dunarii,nr.1, Tr. Magurele, 145200 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Privat,industria textila 

Perioada 01.1997-05.1998 

Funcţia sau postul ocupat Sef birou financiar contabilitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari financiar contabile(intocmire balanta de verificare,bilant contabil) 

Numele şi adresa angajatorului SC IMPERIAL SA,str. Dunarii,nr.1, Tr. Magurele, 145200 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Privat,industria textila 

Perioada 11.1996-01.1997 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari financiar contabile 

Numele şi adresa angajatorului SC IMPERIAL SA,str. Dunarii,nr.1, Tr. Magurele, 145200 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Privat,industria textila 
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Perioada 05.1992-11.1996 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari financiar contabile 

Numele şi adresa angajatorului SC SIMPAS SA,str. Chimiei, nr.2, Tr. Magurele,145200 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Privat,prestari servicii morarit 
  

 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul institutiilor publice 
Sisteme europene de contabilitate 
Administratie publica 
Managementul Proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative-Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare-nivelul 5 

Perioada 1985-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabiliate 
Finante 
Matematica 
Audit  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice-Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare de lunga durata-nivel 5 

Perioada 1976-1980 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice invatamantului mediu(matematica,fizica,chimie,istorie,geografie,limbi moderne) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematica-Fizica „Unirea”,Tr.Magurele 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza,rusa 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar  

B2 
Utilizator 

independent 

Limba rusa  A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale  spirit de echipă, tehnici de comunicare intragrup, flexibilitate, disponibilitate pentru activităţi 
ce solicită organizare şi precizie, bună gestionare a timpului de lucru şi personal, interes 
pentru cariera profesională. 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 au fost dobândite tot de-a lungul carierei profesionale 

 aptitudini si competente organizatorice verificate in functia de director 
economic 

 disponibilitate pentru activitati cu caracter de voluntariat 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  buna coordonare ochi- mana, apreciere corecta a dimensiunilor, greutatii, perceptie corecta a 
formei, dexteritate foarte buna manuala si digitala 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 cunostinte solide WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET EXPLORER  

  

Competenţe şi aptitudini artistice  literatură (4), simţul esteticului (4). 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Capacitatea de a lua decizii in situatii cu risc potential, aptitudini generale de invatare si de 
calcul  

  

Permis(e) de conducere      Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  -20-26.08.2007, Romania-curs perfectionare Bugetarea si Finantarea InstitutiilorPublice-certificat 
-10.11.2010-10.12.2010, Romania-curs perfectionare Manager proiect 
- 22.10-28.11.2008,Romania-curs perfectionare Formator-certificat absolvire 
-15.09-16.11.2009,Romania-curs initiere Operator introducere,validare si prelucrare date 
-15.11.2010-03.12.210, Romania-curs specializare Inspector Resurse umane 
-19.05-23.05.2014, Romania-curs perfectionare Expert achizitii publice 

  

Anexe  

 
 
 
 
 
 
 
 
          Semnatura, 


