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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ocnean Monica 
Adresă(e) Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara, jud. Timiş, România 

Telefon(oane) +40 256 277 005   

Fax(uri)  

E-mail(uri) monicaocnean@usab-tm.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada Februarie 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector Facultatea de Management Agricol 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Responabil disciplina, Contabilitate unitatilor agroturistice, Gestiune finaciara in unitatile agroindustriale,  
Administratie rurala , Audit Financiar 

  

Perioada     Aprilie 2006- Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Auditor Financiar 

Numele şi adresa angajatorului Liber profesionist 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Responsabil servicii audit si contabilitate 

  

Perioada 2002-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert Contabil 

Numele şi adresa angajatorului Liber profesionist 

Tipul activităţii sau sectorul de ctivitate Servicii financiare, contabilitate 
  

Perioada Martie 2001-Aprilie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Contabil Sef 

Numele şi adresa angajatorului SC LUPA TIM OPTICAL SRL Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Responsabilitatea conducerii activitatii financiar contabile ale unei societati cu 30 de angajati ,  
- gestionarea dosarelor de personal pentru cei 30 de angajati 
- rambursari periodice de TVA ca urmare a activitatii de productie pentru export  

  

Perioada Iunie 2000 - Martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Economist Departament Carduri 

Numele şi adresa angajatorului Banca Turco-Romana Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Gestionarea  unui  numar de aproximativ 120 clienti posesori de carduri bancare emise de banca Turco- 
Romana. 

  

Perioada Septembrie 1996-Iunie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu Marketing 
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Numele şi adresa angajatorului Banca Agricolă Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

-Promovarea serviciilor si produselor oferite de Banca Agricola cu accentul principal pe zona corporate 
  

  

Perioada Iunie 1995-Septembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Numele şi adresa angajatorului Directa Agricoala  a Judetului Timis- Departamentul Suibventii pentru Agricultura 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Analiza dosarelor depuse de unitatile agricolein vederea obtinerii subventiilor de la bugetul statului 
pentru diferite culturi si intocmirea documentelor necesare efectuarii respectivelor plati 

  

Educaţie şi formare 
profesionala 

 

Perioada octombrie 2012 -   iunie 2014 

Calificarea/diploma obtinuta Master Contabilitate și audit în instituțiile publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ// furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs master 

  

Perioada octombrie 2011 -   iunie 2013 

Calificarea/diploma obtinuta Master Administrarea afacerilor agricole 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ// furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de      
Management Agricol 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs master 

  

Perioada 11 -14 septembrie 2014 

Calificarea/diploma obtinuta Cursul „Auditarea proiectelor finanțate din fonduri europene”, promovat Test de verificare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ// furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiar din România în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene 

  

Perioada  21 februarie – 23 februarie 2014 

Calificarea/diploma obtinuta Curs practic privind modul de documentare a dosarului de audit statutar/ financiar în conformitate cu 
noul „Ghid privind auditul clienții” 

Numele si tipul institutiei de invatamant SC TSI CONSULTANȚĂ & TRAINING SRL 
  

Perioada 11 noiembrie- 24 noiembrie 2012 
Program perfecționare -  ″Auditor intern in sectorul public″ 
Planificarea activității de audit intern, Pregătirea misiunii de audit intern, Evaluarea riscului, Evaluarea 
preliminară a controlului intern, Programarea misunii de audit intern, Elaborarea testelor de audit intern, 
Documentarea activităților de audit intern, Elaborarea raportului de audit intern, Supervizarea misiunii de 
audit intern, Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern și guvernanța 
Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Calificarea / diploma obţinută 11 noiembrie- 24 noiembrie 2012 
Program perfecționare -  ″Auditor intern in sectorul public″ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea activității de audit intern, Pregătirea misiunii de audit intern, Evaluarea riscului, Evaluarea 
preliminară a controlului intern, Programarea misunii de audit intern, Elaborarea testelor de audit intern, 
Documentarea activităților de audit intern, Elaborarea raportului de audit intern, Supervizarea misiunii de 
audit intern, Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern și guvernanța 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ// furnizorului de formare 

Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

  

Perioada 16 martie – 18 martie 2012, Bucuresti 

Calificarea / diploma obţinută Cursul „Auditul financiar al entităților din piața de capital” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ / furnizorului de formare 

Camera Auditorilor financiari din România 

  

                                             Perioada februarie-aprilie 2011 (în derulare) 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Efectuarea formării, Evaluarea cursanţilor, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale 
de formare, Marketingul unui program de formare, Proiectarea programelor de formare, Organizarea 
programelor şi stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC DAD Expertise SRL – training, consultanţă în afaceri şi management  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare  

  

Perioada 2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută 2011 - Susţinere publică teză de doctorat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor, Management agrar, Sisteme de cultură a plantelor, Marketing agrar, Limba 
engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 2003-2006 

Calificarea / diploma obţinută Auditor Financiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit financiar, Contabilitate financiară, Drept comercial 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Calitate recunoscuta la nivel international de catre IFAC 

  

Perioada Noiembrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Inspector resurse umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legislaţia muncii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Centrul de Formare Profesională Timiş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000-2002 

Calificarea / diploma obţinută Expert Contabil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expertiză contabilă, Contabilitatea societăţilor comerciale, Analiză economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Corpul Expertilor Contabili si al Conatbililor Autorizati din Romania  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Calitate recunoscuta la nivel international de catre IFAC 

  

Perioada Octombrie 1995 - August 1996 

Calificarea / diploma obţinută Certificate in Extension 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Agricultural extension, Farm Business Management, Marketing, Co-operation, Computer Skills, Team 
Management, Training Techniques, Organisation Interfaces, Media Skills 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministry of Agriculture and Food 
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Perioada Septembrie 1995-Iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Master în Fiscalitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fiscalitatea şi finanţele societăţilor comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs master 

  

Perioada Septembrie 1990- Iunie 1995 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Economice  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline economice şi de drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2   B2  B2  B2  B2 

Italiană  B2   B2  B2  B2  B2 

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

Permis(e) de conducere Permis de conducere Cat. B 
  

Informaţii suplimentare Apartenenţa la asociaţii profesionale: 
Membru CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi),CAFR (Camera Auditorilor 
Financiari din România), AGER (Asociaţia Generală a Economiştilor din România) 

  

 


