
  

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mitea Carmen Cornelia 

Adresă … 

Telefon …   

E-mail cornelia_mitea2003@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data și locul nașterii  … Constanța 

Sex Feminin 

Stare civilă Căsătorită,1 copil 

                       Permis conducere 

 

Categoria B 

Experienţa profesională  

 

                                    Perioada 

 

            Functia sau postul ocupat 

 

          Activitati si responsabilitati    

principale 

 

    Numele si adresa angajatorului 

 

    Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

01.09.2021-prezent 

 

Director economic 

 

Activitati specifice economice 

 

 

Societatea Termoficare Constanta SRL 

 

Distributie energie termica in municipiul Constanta 

Perioada Martie 2019-31.08.2021  

Funcţia sau postul ocupat 

 

     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Director Economic 

 

Activitati specifice economice 

 

Numele şi adresa angajatorului R.A.D.E.T. Constanța, str. Badea Cârțan nr.14A 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Distribuție energie termică în municipiul Constanța 

  

Perioada Mai 2009-Martie 2019 

Funcţia sau postul ocupat 

 

     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Șef birou contabilitate 

 
Activitati specifice economice 

 

Numele şi adresa angajatorului R.A.D.E.T. Constanța, str. Badea Cârțan nr.14A 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Distribuție energie termică în municipiul Constanța 

  



                                       

                                     Perioada 

 

 

Aprilie 2008-Mai 2009 

Functia sau postul ocupat 

 

Activitati si responsabilitati 

principale 

 

Șef serviciu salarizare resurse umane 

 

Activități specifice resurse umane 

Numele si adresa angajatorului D.R.D.P. Constanța,str. Prelungirea Traian FN 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

Gestionare drumuri publice din administrare 

Perioada Decembrie 2006-aprilie 2008  

Funcţia sau postul ocupat 

      

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Economist 

 

Activități specifice economice 

Numele şi adresa angajatorului D.R.D.P. Constanța, str. Prelungirea Traian FN 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Gestionare drumuri publice din administrare 

 

Perioada August 2006-Decembrie 2006 

Functia sau postul ocupat 

 

 

Activitati si responsabilitati 

principale 

Economist 

Șef birou contabilitate 

 

Activități specifice economice 

 

Numele si adresa angajatorului R.A.D.E.T. Constanța, str. Badea Cârțan nr.14A 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

Distribuție energie termică în municipiul Constanța 

 

 

 

                                  Perioada Iulie 2006-August 2006 

 

Functia sau postul ocupat 

 

Activitati si responsabilitati 

principale 

    

   Economist 

 

Activități specifice economice 

 

 

Numele si adresa angajatorului 

   

SC QUADRO INDUSTRIES SRL, bdul. Mamaia nr.284 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 

  

  Profile PVC 

Perioada Mai 2006-Iunie 2006  

Funcţia sau postul ocupat 

 

     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Economist 

 

Activități specifice economice 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

SC THR Marea Neagra SRL,str. Constanței nr.76 

 



 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

 

Servicii hoteliere 

Perioada Martie 2006-Mai 2006 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Economist 

Numele şi adresa angajatorului 

 

SC COMCM SA, B-dul. Aurel Vlaicu nr. 144 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

Preparare beton 

Perioada Iulie 2002-Martie 2006  

Funcţia sau postul ocupat 

 

Director economic 

    Numele şi adresa angajatorului SC COMCM SA, B-dul. Aurel Vlaicu nr. 144 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

Preparare beton 

Perioada Aprilie 2002-Iulie 2002 

Funcţia sau postul ocupat 

      

contabil 

Numele şi adresa angajatorului 

 
SC COMCM SA, B-dul. Aurel Vlaicu nr. 144 

 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 

Preparare beton 

                                     Perioada August 1993-Aprilie 2002 

Funcţia sau postul ocupat 

      

contabil 

Numele şi adresa angajatorului SC DCA SRL, Șos. Mangaliei nr.78A 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

Prelucrare materii prime de origine animală 

                                    Perioada Ianuarie 1986-Iulie 1993 

Funcţia sau postul ocupat 

      

Lucrător comercial, secretar, contabil 

      Numele şi adresa angajatorului IAPMPOA, Șos. Mangaliei nr.78A 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 

Prelucrare materii prime de origine animală 

                                     Perioada Octombrie 1985-Ianuarie 1986 

Funcţia sau postul ocupat 

      

Primitor-distribuitor 

      Numele şi adresa angajatorului IJRMVR Constanța, Șos. Mangaliei nr.78A 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 

Prelucrare fier vechi 

Perioada     2006 

Calificarea / diploma obţinută  Masterand 



 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

  

Contabilitatea și auditul afacerilor administrației publice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Ovidius Constanța 

 

Perioada 
  

 2005  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

  Expert contabil activ 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 C.E.C.C.A.R. Constanța, număr carnet membru 21044A 

 

 

Perioada 
   

  1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma absolvire 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

  Economist finanțe-contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea din Craiova 

 

Limba maternă Limba Romana 

 

Limba străină cunoscută       Franceză                          Spaniolă 

Inteles – Nivel mediu Inteles – Nivel mediu 

Scris – Nivel mediu           Scris – Nivel mediu 

Vorbit – Nivel mediu          Vorbit – Nivel mediu 

Competenţe  de comunicare 

 

 

 

        

         Competente       

organizationale/manageriale  

 

         Competente dobindite la locul 

de munca 

Experienta si pregatirea profesionala imi asigura un confort privind: 

- Capacitatea de a comunica eficient in situatii concrete 

  - Promptitudine in prelucrarea informatiilor primite 

  - Capacitatea de transmitere operativa a informatiilor.  

 -  Capacitate de analiză și sinteză 

-   Înțelegerea și respectarea opiniei celorlalți, lucruri fără de care 

munca în echipă nu este posibilă 

 

Conduc Direcția economica din cadrul Termoficare Constanta SRL  

care este compusa din 3 birouri si am actualmente o echipa de 25 

persoane 

-Cunoasterea permanenta a legislatiei fiscal-bugetare 

-O buna cunoastere a procedurilor contabile, a legislatiei specifice 

domeniului de activitate dar si a legislatiei privind contabilitatea 

publica. 

-O buna cunoastere a legislatiei privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice. 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

Competente si abilitati sociale 

Programe contabilitate – Siveco, Prosoft ,Saga Soft,Atosoft  

Microsoft Office(Excel,Word). 

 

-Am experienta muncii in echipă, pe care am practicat-o la toate 

locurile de munca 

-Am abilitati organizatorice si de comunicare,adaptibilitate la situatii 

noi 

-Asimilare rapida de cunostinte,rezistenta la stres,stapanire de sine 

 

 

 

 

 


