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Europass  

 

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Slusariuc Gabriela Corina 

Adresă(e) Vulcan, Hunedoara, România 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) ellas7275@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 07.02.1975 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Desfăşurarea de activităţi didactice și de cercetare în domeniul ştiinţelor economice. 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2015 –prezent 
Conferentiar universitar 
 
Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare şi conducere de seminarii la disciplinele 
Economia turismului, Control financiar,Gestiune bancară,  
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 
 
Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, 
www.upet.ro 
Învăţământ superior 
 

  

Perioada 2006 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de predare a cursurilor universitare şi conducere de seminarii la disciplinele 
Economia turismului, Control financiar,Gestiune bancară, Politici publice şi politici sociale 
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 

mailto:ellas7275@yahoo.com
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Perioada 2004-2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de seminarizare la disciplinele Finanţele întreprinderii, Gestiunea financiară a 
întreprinderii, Contabilitate bancară, Control financiar, Gestiunea instituţiilor publice, Previziuni 
macroeconomice 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică, Coordonarea de lucrări de diplomă 

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 2002-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducerea şi organizarea compartimentului financiar contabil 

Numele şi adresa angajatorului Societăti comerciale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

comerţ 

 
Perioada 

 
999-2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice de seminarizare la disciplinele Finanţele întreprinderii, Gestiunea financiară a 
întreprinderii, Contabilitate bancară, Control financiar, Gestiunea instituţiilor publice, Audit financiar 
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  
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 
Numele si tipul institutiei instituţiei 

de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Nivelul  în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 
Perioada 

2016 
Certificat absolvire 
Evaluator competente, Evaluator programe formare 
 
 
Alba Iulia 
 
 
Curs specializare 
 
 
2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager de proiect, formator de formatori 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Sc Moni ImpexSRl Hateg, Sc Euro Jobs SRL Petrosani  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 
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Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relatii publice şi surse de finanţare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Schultz Consulting 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificare strategică participativă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Centre for International Development and Training, University of Wolverhampton, Anglia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Scrierea cererilor de finanţare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Centre for International Development and Training, University of Wolverhampton, Anglia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare 
 

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută   Master  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Managementul ospitalităţii şi turismului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada  2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ramura de ştiinţă Economie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Economie 
Titlul tezei de doctorat: Dezvoltarea regională şi perspectivele zonelor monoindustriale(pe exemplul  
Văii Jiului) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare  
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Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specilalizarea Finanţe Asigurări 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e)  

 Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, spirit de echipă, abilitatea de a antrena şi motiva  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

o bună cunoaştere a procedurilor financiar-contabile 
capacitate de analiză, sinteză şi evaluare a situaţiei financiare; 
spirit organizatoric;. 

Alte competenţe şi aptitudini    Aptitudinea de a acumula noi cunoştinţe, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gândire, 
consecvenţă în realizarea obiectivelor profesionale. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook 
Express, 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

  

Informaţii suplimentare -  Lista lucrarilor semnificative elaborate (carti, lucrari stiintifice, contracte de cercetare) 

 


