
Pagina 1/3 - Curriculum vitae al  
Bumba (Beleneşi) Mărioara  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  
 

  
Curriculum vitae   

 
  

 

  

Informaţii personale BUMBA (BELENEŞI)  MĂRIOARA 

 

 Str. Jules Verne, nr. 5, bl. PB68, ap. 8, Oradea,  410539, România 

 0359/430230     0766/462563        

 mimibelenesi@yahoo.com  

  Sexul  Feminin 

  Data naşterii  20 Decembrie 1984 

  Naţionalitatea  Română 

  Starea civilă  Căsătorită 
  

Poziţia Candidat la titlul ştiinţific – Doctor în Contabilitate   
  

Experienţa profesională  
  

Carieră universitară 2010 – prezent – Asistent universitar asociat al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul 
Universităţii din Oradea, Departamentul de Finanţe-Contabilitate, disciplinele „Bazele 
contabilităţii”, „Contabilitate internaţională”, „Resurse financiare şi analiză economică” şi „Analiză 
economico-financiară”  

 
2007 – 2010 – Preparator universitar asociat al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul 

Universităţii din Oradea, Catedra de Finanţe-Contabilitate, disciplina „Bazele contabilităţii” 
  

Perioada 2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 2007 – prezent   Contabil şef 
2003 – 2007       Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea situaţiilor financiare 
Ţinerea evidenţei contabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. GISPRO S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de proiectare, urbanism si alte servicii de arhitectura 
  

Perioada 2005 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţă contabilă sintetică şi analitică 

Numele şi adresa angajatorului S.C. INFOTAX S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal 
  

Perioada 2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Întocmirea documentelor justificative ale operaţiunilor financiar-contabile 

Numele şi adresa angajatorului S.C. INFOJUR S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţile auxiliare intermedierilor financiare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 – prezent 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Şcoala doctorală - doctorand domeniul Contabilitate  

  

Perioada 2008 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate – IFRS 
Audit 
Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CECCAR filiala Bihor 

  

Perioada 2007 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de specialitatea profesionistului contabil: Contabilitate aprofundată, Standarde internaţionale 
de Audit, Metode moderne de calculaţie a costurilor, Fiscalitate şi altele,  dobândind următoarele 
competenţe profesionale: 

 Cunoaşterea aprofundată, în aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, a reglementărilor din domeniul fiscal şi a Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară, în organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul entităţilor economice; 

 Analiza, sinteza şi utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului 
decizional în entităţile economice; 

 Elaborarea, analiza si dezvoltarea de strategii si politici contabile la nivelul întreprinderilor 
individuale, societăţilor de grup si a entităţilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Contabilitate – 
Auditul afacerilor” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Perioada 2003 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate financiară, Analiză economico-financiară, Contabilitate internă de gestiune, Fiscalitate, 
Management, Marketing, Audit intern, Control financiar şi expertiză, Monedă şi credit, Sisteme 
informatice integrate, obţinând următoarele competenţe profesionale: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei afacerilor, a economiei întreprinderii si a fenomenelor 
la nivel microeconomic; 

 Îndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar-contabil în diverse entităţi private si 
publice;  

 Participarea la analiza şi interpretarea informaţiilor financiar-contabile în vederea 
fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Finanţe şi Bănci” 

  

Perioada 2003 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Departament pentru pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei 
Pedagogie 
Metodica predării specialităţii 
Practică pedagogică 
Consiliere si O.S.P. 

   Management educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univestitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic 

  

Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale: Limba română, Matematică, Fizică, Istorie, Geografie, Chimie, Limba engleză, 
Limba franceză 
Discipline profesionale: Contabilitate, Finanţe, Merceologie, Studiul calităţii, Drept, Tehnologia 
comercializării, Marketing, Evidenţă operativă, Economia întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiului Economic „Partenie Cosma”, Oradea 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Nivel european (*)  x B1 x B2 x B1 x B1 x B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Spirit dinamic deschis pentru activitatea în echipă 
   Iniţiativă în munca de echipă 
   Flexibilitate în gândire, fire optimistă 

Creativitate, imaginaţie şi spirit întreprinzător 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonare şi conducere departament financiar - contabil 
  

Competenţe informatice Sistem Operare Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 
Operare programe de contabilitate (Saga, Expert 4, Prolog, Ciel, GestBal) 

  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Conservarea datinilor şi tradiţiilor populare autohtone 
  

Alte competenţe şi aptitudini    Perseverenţa în vederea atingerii obiectivelor propuse 
Aptitudini didactice 
Atenţie la detalii 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

 Lucrări ştiinţifice: 12 lucrări ştiinţifice publicate în edituri sau reviste cu ISSN şi ISBN şi 13 lucrări 
comunicate la diverse conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice cu participare naţională şi 
internaţională (conform listei de lucrări ataşate) 
 

Anexe  

 Lista de lucrări 
 

 
 
 
 
 
 
 
01.09.2015                                                                                                                                                                            ec.drd. Mărioara Beleneşi 
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