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Curriculum vitae  
Europass  

  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Monea Mirela 

Adresă(e) Petroşani, România 

Telefon(oane) Mobil
: 

 0722 71 44 45  

E-mail(uri) moneamirela@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 06.03.1971 
  

Sex Feminin 
 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

Universitatea din Petroșani  
Facultatea de Științe 

Candidatura – funcție: Decan 
 

 

Experienţa profesională  

Perioada Aprilie 2016 - prezent   

Funcţia sau postul ocupat Prodecan, Facultatea de Ştiinţe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management universitar ( activitatea de învățământ) 
-Președintele Comisiei de Învățământ și Asigurarea Calității din cadrul Consiliului 
Facultății de Științe; 
- Președintele Comisiei pentru probleme Studențești din cadrul Consiliului Facultății 
de Științe; 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani,  

https://www.upet.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior  

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct al Departamentului de Științe Economice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani,  
https://www.upet.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 02/2013 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

mailto:alinmonea@gmail.com
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare, conducere de 
seminarii şi coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie;Elaborarea de 
lucrări de cercetare ştiinţifică;Participarea în echipele de elaborare şi 
implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, 
România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

 03/2003 – 02/2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare, conducere de 
seminarii şi coordonarea de lucrări de licenţă şi disertaţie la disciplinele: 
Analiză economico-financiară, Analiză financiară aprofundată, Analiza 
asigurării şi utilizării resurselor umane, Asigurări comerciale, Asigurări şi 
reasigurări, Sisteme moderne de asigurări,  Participare în comisiile de licenţă 
şi disertaţie;Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică; Participarea în 
echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-
dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, 
România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 03/1999 – 03/2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de seminarizare şi întocmire de proiecte la disciplinele: 
Analiză economico-financiară, Fiscalitate, Finanţele întreprinderii, Finanţe 
publice, Asigurări şi reasigurări; Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, 
România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 09/1996 – 03/1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de seminarizare şi întocmire de proiectela disciplinele: 
Analiză economico-financiară, Fiscalitate, Finanţele întreprinderii,  Finanţe 
publice, Asigurări şi reasigurări, Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, 
România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea competențelor manageriale  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Program de instruire și dezvoltare a competențelor manageriale în cadrul 
proiectului POCA "Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de 
monitorizare și prognoză a evoluțieiînvățământului superior în raport cu piața 
muncii" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Română în cadrul Centrului pentru Profesionalizarea 
Managementului Universitar  

Perioada 2011 
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Calificarea / diploma obţinută Formare profesională a specialiștilor evaluatori implicați în autorizarea 
programelor de formare profesională continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Program regional de formare profesională în cadrul proiectului CALISIS – 
Asigurarea calității în sistemul de formare profesională continuă din România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Autoritatea Națională pentru Calificări 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Operator procesare text şi imagine.  
Curs de instruire desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/7/1.3/64273 
„Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea 
sistemului e-Learning” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Procesare text, desen, imagine, utilizare instrumente (softuri) e-learning 
pentru desfășurarea activităților didactice la programele de studii organizate 
sub forma învățământului la distanță 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Memory SRL Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 7A, Bloc 14 B, Parter, 
Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Operator procesare text şi imagine 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Inspector (referent) resurse umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului, 
Organizarea recrutării şi selecţiei personalulului, Întocmirea şi gestionarea 
carnetelor de muncă ale personalului, Întocmirea statelor de plată, Întocmirea 
şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat, planificarea 
activităţii proprii, Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului 
utiliyând PC-ul, Lucrul în echipă, Dezvoltarea profesională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Interlog Com S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare inspector resurse umane 

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare interpersonală, Coordonarea muncii în echipă, Managementul 
riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în 
cadrul proiectului, Managementul calităţii proiectului, Gestiunea utilizării 
costurilor, Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. RADU&NISTOR IMOBILINVEST S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Specializare 

Perioada 2007-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă, domeniul Inginerie Economică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Studii universitare de licenţă, Specializarea: Inginerie şi management în 
alimentaţie publică şi agroturism 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare 

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Master în  specializarea Analiză diagnostic şi evaluarea firmei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Abilităţi privind evaluarea societăţilor comerciale 
Diagnosticarea activităţii economico-financiare la societăţile comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, 
responsabilizare, creativitate, deschidere pentru învăţarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formator de formatori 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Master în  specializarea Baze de date şi comerţ electronic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Abilităţi privind proiectarea şi utilizarea bazelor de date 
Competenţe privind derularea afacerilor electronice prin intermediul 
Internetului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea abilităţilor manageriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, 
responsabilizare, creativitate. 
Competenţe privind conducerea de echipe de lucru. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de perfecţionare 

Perioada  2002 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ramura de ştiinţă Economie, domeniul Contabilitate, specializarea 
Analiză economico-financiară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Analiza diagnostic a activităţii miniere în condiţiile 
restructurării (exemplificare Valea Jiului) 
Aptitudini de cercetare în domeniul analizei economico-financiare. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de doctorat (doctor în contabilitate) 

Perioada 1997-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Inginereşti, domeniul Mine, Petrol şi Gaze 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Reabilitarea 
socio-economică a zonei afrente bazinului minier Valea Jiului - Petroşani” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de doctorat (doctor în ştiinţe inginereşti) 

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme D'Études Supérieures Speécialisées 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Administration Publique 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Univesité Paris XII Val-de-Marne, Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat în domeniul Evaluarea Întreprinderilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Evaluator societăţi comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Generală a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Evaluator societăţi comerciale 

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Postgraduate certificate in Environmental Impact Assessment 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Specializarea Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Oxford Brookes University, Oxford, Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii postuniversitare de specializare 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de Studii aprofundate, specializarea „Managementul Strategic al 
Organizaţiilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  Studii Aprofundate, Specializarea „ Managementul Strategic al Organizaţiilor” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii aprofundate 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, 
precum şi a principiilor şi  metodelor fundamentale de investigare şi prospectare 
specifice economiei de piaţă;  
  Înţelegerea şi utilizarea adecvată a metodelor şi instrumentelor financiar-
contabile în gestiunea   entităţilor economice; 
  Capacitatea de a utiliza tehnica de calcul în scopul înregistrării, prelucrării şi 
analizării informaţiilor   economice. 
  Abilităţi de comunicare, negociere şi antrenare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii universitare de licență 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 
maternă, vezi instrucţiunile) 

 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, Franceză 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză   C1  C1  B2  C1  B2 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare şi comunicare, spirit de echipă. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a adopta decizii, spirit organizatoric, gestionarea eficientă a 
schimbărilor. 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

O bună cunoaştere a procesului educaţional şi de cercetare (am parcurs 
toate stadiile de la preparator la lector universitar) 
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de 
cercetare din domeniul ştiinţelor economice 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint), instrumente e-learning (Lectora). 

 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informaţii suplimentare - Domenii de cercetare: Analiză economico-financiară, Asigurări și 
reasigurări,  

- Membru al Societăţii Române de Analiză Economico - Financiară 
(SRAEF), 2009-prezent; 

- Membru în Senatul Universității din Petroșani, 2016-prezent 
- Membru al Consiliului Facultății de Științe din cadrul Universităţii din 

Petroşani, 2008 - prezent 
- Membru în comisia de susţinere a examenului de licenţă, 

specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune; 
- Membru în comisia de susţinere a examenului de disertaţie, 

specializarea Management Financiar - Bancar;  
- Director al programului de studiu universitar de masterat 

Management Financiar-Bancar (2011-prezent); 
- Membru în colective de elaborare a documentaţiei de acreditare a 

unor programe de studii universitare de licenţă şi masterat;  
- Membru al Centrului de Cercetări Economice şi Sociale pentru 

Dezvoltare Regională din cadrul Universităţii din Petroşani; 
- Recenzor al revistei Annals of the University of Petroşani, 

Economics; 
- Membru/Vicepreședinte al Comisiei de Admitere din cadrul 

Facultății de Științe (2015-prezent) 
- Membru în Comitetul de organizare al Olimpiadei Naționale a 

Studenților Economiști, Secțiunea Marketing, Ediția, a VI-a, 2011; 
- Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Naţional 

Studenţesc, „Student, Ştiinţă, Societate” 
- Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Multidisciplinar 

Internaţional „Universitaria SIMPRO” 
- Premiul „Profesor Bologna”, acordat de Alianţa Naţională a 

Organizaţiilor Studenţeşti din România, ediţia a IX-a, Alba Iulia, 2016 
- Membru al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona 

de Vest a României (20015-prezent); 

- Membru al Asociației Absolvenților Universității din Petroșani (2010-
prezent). 

  

  

Data: 16.03.2020 
Semnătura: 

Conf. univ. dr. Monea Mirela 
 

 


