
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIOCA, Ionela, Cornelia 

Adresă(e)  Str. București, Nr.29, Alba Iulia, cod poştal 510118, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0748106934 

E-mail(uri) cioca_ionela@yahoo.com, cioca.ionela@uab.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 09.12.1984 

Sex Feminin 

Perioada 25 Februarie 2020- Prezent, Director Departament Finanțe-Contabilitate 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri și seminarii la disciplinele: Contabilitate în asigurări, Bazele contabilității, Contabilitate 
financiară fundamentală Contabilitate asistată de calculator, Fiscalitate, Contabilitate de gestiune, 
Contabilitate managerială, Sisteme informatice de gestiune, Tehnici și metode de evaluare a entităților 
patrimoniale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, Nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada Octombrie 2012- Februarie 2017 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Bănci și operațiuni bancare, Gestiune financiară, Finanțe internaționale, 
Managementul operațiunilor bancare, Fiscalitate, Contabilitatea instituțiilor publice, Evaluarea și 
finanțarea investițiilor, Marketing financiar bancar, Bazele contabilității, Management financiar, 
Contabilitate în asigurări, Tehnici și metode de evaluare a entităților patrimoniale, Contabilitate 
asistată de calculator, Sisteme informatice de gestiune 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, Nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada  octombrie 2007 – prezent  (part time/ 2 ore) 

Funcţia sau postul ocupat Economist – compartimentul audit 

Activităţi şi responsabilităţi principale Colectarea, preluarea şi sistematizarea informaţiilor preluate de la clienţii de audit, întocmirea foilor de 
lucru pentru informaţiile de la clienţii de audit, aranjarea dosarelor permanente şi ale exerciţiilor pentru 
fiecare client de audit conform metodologiei stabilite de către administratorul auditor 

Numele şi adresa angajatorului SC MINICONEX SRL, Str. Carol I, nr.28, Alba Iulia, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit statutar/financiar 

  

Perioada Octombrie 2008 –Iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii la disciplinele: Contabilitatea instituţiilor publice, Bănci şi operaţiuni bancare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, Nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 05.05.2014-09.05.2014   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ERASMUS Training în domeniul Finanțe și Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Gelisim Meslek Yuksekokulu, Instanbul, Turcia 

  

Perioada Mai 2013 - prezent 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiar profesia auditor financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera Auditorilor Financiari din România 

  

Perioada  2008 – 2011   

Calificarea / diploma obţinută Doctor în contabilitate  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Determinarea costurilor depoluării zonei Zlatna 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgovişte 

  

Perioada 25.01.2010-07.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator cod COR 241205 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de 
formare, Marketing-ul formării, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de 
formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Management financiar contabil şi administrativ  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe 
 

  

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a modulului pedagogic organizat de Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica ştiinţelor economice, Instruire asistată de calculator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

  

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economist 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe 

 
 

 



  
 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnician în activităţi economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian, Alba Iulia 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  - Capacitate de a lucra în echipă, spirit de echipă,; 
- capacitatea de a evalua si a lua decizii; 
-amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice; 
-atentie distributivă si concentrată;  
-rezistenta la stres si efort prelungit; 
-echilibru emotional, stăpânire de sine, adaptibilitate la situatii noi; 
-abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limită. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Spirit organizatoric, abilitati de interrelaționare și negociere a situațiilor problematice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, Chrome 

Alte competenţe şi aptitudini Onestitate, confidenţialitate, posibilitate de analiză, competenţă 

Permis(e) de conducere    Categoria B 



  
 

Informaţii suplimentare Apartenenţa la organizaţii profesionale: 
- Membru B.En.A. (Balkan Environmental Association) 
- Membru Societatea Română de Statistică 
 
Alte cursuri şi programe de formare profesională  parcurse: 
- Programul de formare profesională „Sisteme de management de mediu conform ISO 

14001:2004, Controlul poluării şi respectarea şi asigurarea protecţiei mediului”, organizat 
de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu TUV RHEINLAND România în 
cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!: „Creşterea gradului de 
adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor întreprinderilor din domeniul 
construcţiilor şi serviciilor din Regiune, prin furnizarea de formare profesională specifică”, Alba 
Iulia, perioada 27.11.2009 -21.03.2010 

- Programul naţional de trening în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de 
Excelenţă –Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin 
publicarea ştiinţifică”, Alba Iulia, perioada 26.11.2009 – 27.11. 2009 

- Cursul de Audit Financiar, Geoagiu Băi , perioada 19.03.2010-21.03.2010 
- Cursul practic privind Modul de documentare al dosarului de audit statutar conform noului 

„Ghid privind auditul calităţii”, Geoagiu Băi , perioada 02.04.2011 - 03.04.2011 
- Curs Expert achiziții publice, Fundația PAEM Alba, perioada 16.09.2013 – 27.09.2013 
- Curs Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, Organizat de Camera de Comerț și Industrie 

Brașov în cadrul Proiectului START-UP ÎN DOI PAȘI Educație antreprenorială bazată pe inovare 
și ajutor de minimis POSDRU/176/3.1./S/149776, Brașov, 21.05.2015 

- Curs Evaluator proiecte, SC Edukado SRL, perioada 21.12.2015 – 30.01. 2016 
- Curs Tehnici de adaptare inovativă a activității didactice și administrative la nevoile 

studenților  în risc de excluziune socială, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 
Iulia în parteneriat cu Asociația pentru Pregătirea Cetățenilor în vederea Integrării Europene – 
BLAJ (APCIE – Blaj), perioada 24.10.2016 – 28.10.2016 

- Curs Tehnici inovative de studiu a nevoilor studenților în risc de excluziune și de creștere 
a incluziunii sociale, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu 
SC TERRA Nova Group SRL, perioada 31.10-2016 – 11.11.2016 

 
  
 


