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Curriculum vitae   

 
 
 

 

Informaţii personale BELENEŞI MĂRIOARA 

 

 

         

       Loc. Oradea, jud. Bihor, România 
 

        Serviciu: +04 0259 408105  
 

        marioarabelenesi@gmail.com  
 

 Sexul Feminin | Naţionalitatea Română 
 

  

 
Experienţa profesională 

 

 
  

Experienţă în mediul universitar  

Perioada 2021 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice –cursuri/seminarii la disciplinele: Sisteme și raportări financiare, Fuziuni, achiziţii şi 
lichidări de întreprinderi, Bazele contabilităţii, Analiză economico-financiară 
Activităţi de cercetare ştiinţifică, coordonare lucrări de licenţă  
 

Departamentul de Finanţe-Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

Perioada 2016 – 2021 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice – seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate internaţională, Analiză 
economico-financiară, Gestiune financiară, Sisteme și raportări financiare, Buget şi trezorerie publică, 
Contabilitate financiară I (suplinire) și Doctrina și deontologia profesiei contabile (suplinire) 
Activităţi de cercetare ştiinţifică, coordonare lucrări de licenţă 
 

Departamentul de Finanţe-Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

Perioada 2010 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice – seminarii la disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate internaţională, 
Resurse financiare şi analiză economică şi Analiză economico-financiară 
 

Departamentul de Finanţe-Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

Perioada 2007 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice – seminarii la disciplina: Bazele contabilităţii 
 

Departamentul de Finanţe-Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Învățământ la distanță  

Perioada 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Tutore instrucţional ID 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator disciplină Sisteme și raportări financiare (2021-2022), activități tutoriale (AT) și evaluare 
Teme de control (TC) la disciplinele: Bazele contabilităţii (2012-2013, 2016-2017, 2020-2022), 
Analiză economico-financiară (2012-2017, 2019-2022), Sisteme și raportări financiare (2021-2022), 
Contabilitate internațională (2014-2017) 

 Program de instruire şi perfecţionare a personalului implicat în programele ID/IFR (mai-iunie 2011) – 
Certificat nr. 084/30.01.2012 

 Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, str. Universităţi, nr. 1, loc. Oradea, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

mailto:marioarabelenesi@gmail.com
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Experienţă în mediul privat 
 

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea situaţiilor financiare 

Numele şi adresa angajatorului TITUS TRADE SRL, str. Gheorghe Doja, nr. 55B, loc. Oradea, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare 
  

Perioada 2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat 2003 – 2007  Contabil, 2007 – prezent  Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ţinerea evidenţei contabile; Ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea situaţiilor financiare 

Numele şi adresa angajatorului GISPRO SRL, str. P-ţa Bucureşti, nr. 4B, loc. Oradea, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de proiectare, urbanism şi alte servicii de arhitectură 
  

Perioada 2005 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţă contabilă sintetică şi analitică 

Numele şi adresa angajatorului INFOTAX SRL, str. prof.dr. Ioan Cantacuzino, nr. 32, loc. Oradea, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal 
  

Perioada 2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Întocmirea documentelor justificative ale operaţiunilor financiar-contabile 

Numele şi adresa angajatorului INFOJUR SRL, str. Roman Ciorogariu, nr. 18, loc. Oradea, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţile auxiliare intermedierilor financiare 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2020 – 2021 

Calificarea / diploma obţinută Cercetător postdoctorat în Ştiinţe Economice – domeniul Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza datelor complexe, Instrumente statistice utilizate în afaceri, Consiliere şi orientare profesională 
Competenţe antreprenoriale – discipline studiate, competenţe dobândite şi o serie de workshop-uri în 
cadrul proiectului „SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-
doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul 
economiei regionale”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, ID 123008-POCU/380/6/13 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice 
Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare postuniversitară 

  

Perioada 2011 – 2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Economice – domeniul Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea tezei de doctorat cu titlu „Perspective aprofundate privind raportarea financiară şi 
performanţa economică într-o economie bazată pe cunoaştere”  
Cercetare ştiinţifică continuă şi studiul disciplinelor: Epistemologia şi metodologia cercetării, Tehnici 
de analiză economico-financiară, Abordări epistemiologice în audit – Concepte şi practici 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Vasile Burja 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare postuniversitară 

  

Perioada 2011 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 084/30.01.2012 de absolvire a Programului de instruire şi perfecţionare a personalului 
implicat în programele ID/IFR  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Gestionarea temelor de control (TC) şi a feedback-ului către studenţi 
Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor tutoriale (AT) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă 
Redusă (DIDIFR) 

  

Perioada 2008 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Expert contabil  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de pregătire profesională în sistem colectiv 
Analiza diagnostic a întreprinderii, Audit, Contabilitate, Doctrina și deontologia profesiei contabile, 
Evaluarea întreprinderilor, Expertize contabile, Fiscalitate, Organizarea auditului intern și controlul 
intern al întreprinderii, Administrarea și lichidarea întreprinderilor, Fuziuni și divizări de întreprinderi, 
Studii de fezabilitate  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CECCAR Filiala Bihor – Organism profesional  

Perioada 2007 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de specialitatea profesionistului contabil: Contabilitate aprofundată, Standarde internaţionale 
de Audit, Metode moderne de calculaţie a costurilor, Fiscalitate şi altele,  dobândind următoarele 
competenţe profesionale: 

 Cunoaşterea aprofundată, în aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, a reglementărilor din domeniul fiscal şi a Standardelor Internaţionale de Raportare 
Financiară, în organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul entităţilor economice; 

 Analiza, sinteza şi utilizarea informațiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului 
decizional în entităţile economice; 

 Elaborarea, analiza si dezvoltarea de strategii si politici contabile la nivelul întreprinderilor 
individuale, societăţilor de grup si a entităţilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Contabilitate – 
Auditul afacerilor” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare postuniversitară 

  

Perioada 2003 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate financiară, Analiză economico-financiară, Contabilitate internă de gestiune, Fiscalitate, 
Management, Marketing, Audit intern, Control financiar şi expertiză, Monedă şi credit, Sisteme 
informatice integrate, obţinând următoarele competenţe profesionale: 

 Cunoaşterea şi înţelegerea legislaţiei afacerilor, a economiei întreprinderii si a fenomenelor 
la nivel microeconomic; 

 Îndeplinirea sarcinilor specifice domeniului financiar-contabil în diverse entităţi private si 
publice;  

 Participarea la analiza şi interpretarea informaţiilor financiar-contabile în vederea 
fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Finanţe şi Bănci” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare – învăţământ superior 
 

  

Perioada 2003 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Departament pentru pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei 
Pedagogie 
Metodica predării specialităţii 
Practică pedagogică 
Consiliere si O.S.P. 

   Management educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univestitatea din Oradea, Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare – învăţământ superior 
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Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale: Limba română, Matematică, Fizică, Istorie, Geografie, Chimie, Limba engleză, 
Limba franceză 
Discipline profesionale: Contabilitate, Finanţe, Merceologie, Studiul calităţii, Drept, Tehnologia 
comercializării, Marketing, Evidenţă operativă, Economia întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiului Economic „Partenie Cosma”, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 
 

Alte diplome şi certificare Certificat de absolvire seria N nr. 0072146 din 10 iunie 2021 a programului de formare profesională 
„Competenţe antreprenoriale” eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, furnizor de formare 
profesională Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Certificat de participare modul virtual „M4 Econometrics in R language” din cadrul ECREB e-Courses 
(16 aprilie -23 aprilie 2021) 
Certificat de participare modul virtual „M6 SPSS Basics” din cadrul ECREB e-Courses (26 martie -9 
aprilie 2021) 
Certificat de participare modul virtual „M1 Applied Academic Writing” din cadrul ECREB e-Courses (12 
martie -20 martie 2021) 
Certificat de participare webinar „Cum să creezi cursuri mai interactive pentru studenți în Moodle 
folosind H5P” (17 februarie 2021) 
Certificat de participare modul virtual „M3: Introduction to Econometrics” din cadrul ECREB e-Courses 
(04 februarie -12 februarie 2021) 
Certificat de participare modul virtual „M2: Essential Statistics” din cadrul ECREB e-Courses (21 
ianuarie - 29 ianuarie 2021) 
Certificat de participare la seria de webinarii „Metode şi instrumente de evaluare cu Moodle” (27 
ianuarie - 10 februarie 2021) 
Curs de pregătire profesională continuă cu tema „Reguli fiscale noi și vechi aplicabile în 2020”, 
organizat de CECCAR filiala Bihor (31 ianuarie - 02 februarie 2020) 
Curs de pregătire profesională continuă cu tema „Noutăți fiscale aplicabile de la data de 1 ianuarie 
2019, probleme şi soluţii”, organizat de CECCAR filiala Bihor (2-3 februarie 2019) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută Engleză 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Nivel european (*)  x B1 x B2 x B1 x B1 x B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit dinamic deschis pentru activitatea în echipă 
   Iniţiativă în munca de echipă 
   Flexibilitate în gândire, fire optimistă 

Creativitate, imaginaţie şi spirit întreprinzător 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Membru în colectivul de organizare a Conferinţei Internaţionale “European Integration – New 
Challenges” (EINCO), 9th Edition 24-25 mai 2013, 10th Edition 30-31 mai 2014, 11th Edition 29-30 
mai 2015, 12th Edition 26-28 mai 2016, 13th Edition 25-27 mai 2017, 15th Edition 23-25 mai 2019, 
16th Edition 29 mai 2020 (online), 17th Edition 27-28 mai 2021 (online) 

Îndrumător de an, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune-IF, 2016-2017, 2019-2021  
Coordonare şi conducere departament financiar-contabil 

  

Competenţe informatice Sistem Operare Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power point), Internet Explorer 
Operare programe de contabilitate (Saga, Expert 4, Prolog, Ciel, GestBal) 
Platforma educaţională Moodel 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Conservarea datinilor şi tradiţiilor populare autohtone 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini    Perseverenţa în vederea atingerii obiectivelor propuse, aptitudini didactice, atenţie la detalii 
  

Permis de conducere Categoria B din 2005 
  

Informaţii suplimentare  

Publicaţii 

Prezentări 

Conferinţe 
 

 

Premii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Afilieri 

 

Lucrări ştiinţifice: 25 lucrări ştiinţifice publicate în edituri, jurnale cotate ISI cu scor de influență absolut 
(AIS) nenul sau ISI Proceedings sau reviste cu ISSN şi ISBN şi/sau comunicate la diverse conferinţe, 
sesiuni de comunicări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională (conform listei de lucrări 
ataşate) 
 
Premiul II - Plan de afaceri intitulat „Dezvoltarea serviciilor educative şi de agrement la SC LASER 
SHOOT PARTY SRL” în competiţia planurilor de afaceri din cadrul proiectului „SmartDoct - Programe 
de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai Universității din Oradea pentru 
creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale”, cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ID 123008-POCU/380/6/13, la 
secţiunea "Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor" 
 
Premiul III la Olimpiada naţională a studenţilor economişti, secţiunea Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune, ediţia I, 3-4 noiembrie 2006, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în colaborare cu Asociaţia Facultăţilor 
de Economie din România. Lucrarea prezentată şi publicată în volumul manifestării ştiinţifice: 
„Leasingul, o modalitate de finanţare” 
 
Expert recrutare şi menţinere GT 1 – Proiect „ACCES - facilitarea accesului către profesiile contabile 
prin crearea unui sistem funcţional de stagii de practică - Pilonul II”, cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, ID POCU/626/6/13/133422, beneficiar: 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, perioada de derulare a proiectului: 
14.09.2020-13.09.2022, valoare totală a proiectului: 4.740.046,16 lei, perioada mai 2021 – prezent 
 

Beneficiar (bursă de cercetare post-doctorală) – Proiect „SmartDoct - Programe de înaltă calitate 
pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței 
cercetării și inovării în contextul economiei regionale”, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, ID 123008-POCU/380/6/13, beneficiar: Universitatea 
din Oradea, partener: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, perioada de derulare 
a proiectului: 19.06.2019-18.12.2021, valoare totală a proiectului: 6.436.627,61 de lei, perioada 
octombrie 2020 – prezent 
 

Expert consilier – Proiect ROSE, AG58/24.11.2017, SGNU, cu titlul Combaterea abandonului şcolar la 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, perioada de derulare 24.11.2017-
23.11.2020, valoare totală proiect 681.720 lei, perioada noiembrie 2019 – iulie 2020  
 
Membru activ al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) filiala 
Bihor, începând cu ianuarie 2012 

Citări 3 articole citate în reviste indexate ISI cu AIS nenul (Q2, Q3, Q4) și mai multe citări în reviste BDI și în alte reviste 

 

Anexe 

 

 

 Lista de lucrări 
 

 
 
 

        Oradea, 2 noiembrie 2021                                                                                         Lector univ.dr. BELENEŞI Mărioara                                                                                                                                                                                                 


