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Informaţii personale  

Nume / Prenume  BUCUREAN Mirela  

Adresa(e) ORADEA (România) 

Telefon(oane) Serviciu: +40.259.408.796;                            

E-mail(uri) mbucurean@uoradea.ro, mbucurean@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada aprilie 2002 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar titular 

Activităţi si responsabilităţi principale Disciplinele: Management, Managementul micilor afaceri, Antreprenoriat , Sisteme, metode şi tehnici 
de management, Tehnici de inovare şi comportament antreprenorial, Administrarea micilor afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management-Marketing 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie, cercetare 
  

Perioada octombrie 2005 - martie 2008; 

ianuarie 2001 – martie 2004;   

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice 

Activităţi si responsabilităţi principale − activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare; 
− coordonarea activităţii învăţământului la distanţă; 
− alte activităţi în sfera învăţămâtului la distantanţă, dezvoltării învăţământului superior economic 

(consiliere, tutorat, utilizare medii de învăţare virtuale etc.); 
− coordonarea elaborării planurilor de învăţământ şi statelor de funcţii didactice; 
− coordonarea elaborării rapoartelor de autoevaluare întocmite la nivelul facultăţii în vederea 

autorizării sau acreditării specializărilor noi şi a celor existente; 
−  participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi absolvire. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în învăţământul superior  
  

Perioada martie 2004 - octombrie 2005  

Funcţia sau postul ocupat Şef Catedra de Management-Marketing 

Activităţi si responsabilităţi principale − activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare; 
− alte activităţi în sfera dezvoltării învăţământului superior economic (consiliere, tutorat, utilizare medii 

de învăţare virtuale etc.).  
− coordonarea activităţii membrilor catedrei; 
− elaborarea statelor de funcţii didactice; 
− participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi absolvire; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în învăţământul superior 
  

Perioada octombrie 2008 → octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator filiala Beiuş 

Activităţi si responsabilităţi principale − activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare; 
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− elaborarea Raportului de autoevaluare în vederea acreditării specializării E.C.T.S.-Beiuş; 
− coordonarea activităţii tutorilor; 
− organizarea evenimentelor de deschidere a anului universitar, de absolvire; 
− promovarea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea/Specializării E.C.T.S.-Beiuş la liceele din 

oraşul Beiuş; 
− activităţi administrative (referitoare la: săli de curs, seminarii, laborator informatică, sala de sport, 

sala festivă); 
− participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi absolvire. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în învăţământul superior 
  

Perioada octombrie 1999 – aprilie 2002  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi si responsabilităţi principale Disciplinele Management, Managementul micilor afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie, cercetare 
  

Perioada octombrie 1996 - octombrie 1999  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Disciplinele Management, Managementul serviciilor turistice, Managementul resurselor umane. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie, cercetare 
  

Perioada octombrie 1993 - octombrie 1996  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar   

Activităţi si responsabilităţi principale Disciplina Management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie, cercetare 
  

Proiecte de cercetare-dezvoltare • manager regional în cadrul proiectului „Flexibilitate şi Performanţă prin Management”, Proiect 
finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor 
şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi 
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57620; 

• membru în echipa proiectului Practica studentilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piata 
muncii între universităti şi mediul de afaceri. Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata 
muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la şcoală la viata activă", Contract: 
POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoare: 19.830.198.00 lei; Coordonator inter-regional: Universitatea 
din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice; Durata de derulare a proiectului: 3 ani; Perioada de 

implementare: 01.10.2010 – 30.09. 2013; 
• coordonator local în cadrul proiectului Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-

regional de şcoală antreprenorială pentru femei Proiect finanţat din Fondul Social European - 
“Investeşte în oameni!” Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, 2009-2010; 

• responsabil financiar în cadrul proiectului Cercetari comparative privind managementul 
cunoasterii in institutiile romanesti de educatie universitara inginereasca/unikm, PNII, tip 
Parteneriate, Autoritate contractantă ANCS/CNMP, Nr. Contract 92074/1.10.2008, 2009-2011; 

• membru – expert M.R.U., moderator platformă în cadrul proiectului Centru pentru Formare şi 
Perfecţionare în Domeniul managementului Resurselor Umane (CFP-MRU), Contract: Phare 
2006 /018-147. 04.02.02.01.605, 2008-2009; 

• membru în cadrul proiectului Laborator bazat pe tehnicile ingineriei concurente pentru 
modelarea şi predicţia fiabilităţii produselor, Program IMPACT 374/2007, Sursa de finanţare: 
ANCS; 

• membru în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui centru de evaluare a performanţelor resurselor 
umane şi orientare în carieră”, finanţat de către MEC - CNCSIS, 142/ 2002; 



  
 

• membru în cadrul Bilateral Agreement SOCRATES ERASMUS programme – Teaching staff 
mobility – ca visiting professor la la Faculte de Science Economique, Poitiers, mai, 2006; 

• membru în cadrul Bilateral Agreement SOCRATES ERASMUS programme – Teaching staff 
mobility – ca visiting professor la Universitatea din Salamanca, Spania , mai, 2007; 

• membru în cadrul Bilateral Agreement SOCRATES ERASMUS programme – Teaching staff 
mobility – ca visiting professor la Universitatea din Aydin, Turcia, mai, 2009. 

 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008 - 2009  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Management educaţional  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, Universitatea din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

  

Perioada aprilie 1994 – noiembrie 1999  

Calificarea/diploma obţinută Doctor în management 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Specializarea Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Cluj-Napoca (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

  

Perioada 1988 - 1993  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Specializarea Management în industrie;  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Management  
Bucuresti (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

  

Perioada 1984 - 1988  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Profilul matematică – fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul de matematică – fizică „George Bacovia” 
Bacau (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

  

Cursuri de perfecţionare - iulie 2007 - absolventa a cursurilor de pregatire si specializare profesionala "Simulari 
manageriale complexe Prelem XXI" destinate trainerilor în acest domeniu - atestat trainer 
"Simulari manageriale complexe Prelem XXI" industriale;  

- noiembrie 2006 – absolventă a cursului „Managementul proiectelor de cercetare”, organizat de 
către Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, aplicaţie PC7, Programul 
CEEX – M II, contract 6064 – beneficiar Universitate din Oradea - certificat de absolvire; 

- noiembrie 2004 - absolventa a cursurilor de training pentru tutoriat in cadrul sistemului de 



  
 

învăţământ la distanţă organizate în cadrul proiectului R@2U de către Universitatea Politehnică 
din Bucureşti şi Universitatea din Oradea – certificat de absolvire - atestat tutoriat în sistemul de 
învăţământ la distanţă;  

- aprilie 1995 – absolventă a cursului “Tourisme et Mentenance Hoteliere”, organizat de Universite 
d' Angers (FR), Universite de Poitiers (FR), Dublin Institut of Technology(IR), Instituut voor 
Service Management, Leeuwarden (NL) - certificat de absolvire.  

 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
B2  

Utilizator 
experimentat  

B2 
Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 
experimentat  

Franceză  
B1  

Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent 

B1  
Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 
independent  

Rusă   
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale comunicare, cooperare, muncă în echipă, flexibilitate, dorinţă de cunoaştere, creativitate, spirit de 
echipă, pragmatism, iniţiativă.  

 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - organizarea eficientă a activităţilor; 

- ascultare activă; 

- sinteză de informaţii; 

- învăţare şi instruire - faţă în faţă, e-learning, tutoriat 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Utilizarea sistemelor de operare Windows XP, 9X, Vista si a Pachetului Office - Word, Excel, Power 
Point. 

- Navigare pe Internet, utilizarea de echipamente multimedia şi a platformei de e-learning. 
  

Competente si aptitudini artistice - literatură 
  

Alte competenţe şi aptitudini - membru (responsabil secţiune Management) în Comitetul de organizare al Sesiunilor Internaţionale 
de Comunicări Ştiinţifice “Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României”, 
organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, Oradea (2000 - prezent); 
- moderator Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Sibiu, 2004; 
- membru în comisii concurs pentru ocuparea posturilor: lector, asistent, preparator în învăţământul 
universitar, 2002-prezent; 
- membru grup de lucru Competenţe programul de studii management – elaborarea grilei pentru 
descrierea calificării, Iaşi, 2006; 
- membru în comisii concurs pentru acordare gradelor didactice în învăţământul preuniversitar: 
definitivat, gradul I, gradul II (2002 - prezent); 
- membru în colegiul de redacţie -  Revista  Olimpiada naţională a studenţilor economişti: 
management şi performanţă domeniul management, 2007; 
- coordonarea studenţilor în vederea elaborării lucrărilor pentru Olimpiada de management; 
- membru al colectivului de coordonare a Cercului de management Excelsior; 
- coordonarea studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de licenţă la disciplinele: Management, 
Managementul micilor afaceri;  
- coordonarea masteranzilor în vederea elaborării lucrărilor de disertaţie la disciplinele: Sisteme, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

metode şi tehnici de management, Administrarea micilor afaceri, Tehnici de inovare şi comportament 
antreprenorial;  
- coordonarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în vederea realizării lucrărilor de grad 
I, II;  
- elaborarea raportului de autoevaluare în vederea acreditării specializării E.C.T.S.-Beiuş; 
- şef laborator Simulare managerială; 
- responsabil IDD (noiembrie 2000 – ianuarie 2001); 
- participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi absolvire; 
- membru Asociaţia Generală a Economiştilor din România (2006); 
- membru Societatea Ştiinţifică de Management din România (octombrie 2007). 

  

Permis de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare Decan FSE Universitatea din Oradea  

Tel. 0259 408109 

 
  

Anexe Lista de lucrări  
 

 

 
 
 
 
 

26 septembrie 2017 
 

Conf. univ. dr. Mirela Bucurean 


