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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RUS Luminiţa 

Telefon(oane) +40 259408401   

E-mail(uri) lumimar@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Doctorand domeniul Contabilitate – Şcoala doctorală Universitatea „1 
Decembrie” Alba Iulia 

  

Experienţa profesională  
  

Carieră universitară         -  2011 – prezent  - student doctorand asociat al Departamentului de Finanţe-Contabilitate, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, disciplina „Contabilitate financiară” şi 
„Practica întocmirii situaţiilor financiare” 

 

        -  2010 – 2011  - asistent universitar asociat al Catedrei de Finanţe-Contabilitate, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, disciplina „Contabilitate financiară” şi „Practica 
întocmirii situaţiilor financiare” 

 

-   2009 – 2010 – preparator universitar asociat al Catedrei de Finanţe-Contabilitate, Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, disciplina „Contabilitate financiară” 
 

-  2008 – 2009 – preparator universitar asociat al Catedrei de Finanţe-Contabilitate, Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, disciplina „Bazele contabilităţii” 

  

Perioada 2009 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Expert contabil  – administrator cabinet 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate profesională de contabilitate şi expertiză contabilă: ţinerea evidenţei contabile şi întocmirea 
situaţiilor financiare 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Expertiză Contabilă Rus Luminiţa, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi profesionale – Contabilitate 
  

Perioada 2000 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat Contabil autorizat  – administrator cabinet 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate profesională de contabilitate: ţinerea evidenţei contabile 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Individual de Contabilate Rus Luminiţa, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi profesionale – Contabilitate 
  

Perioada 1998 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea compartimentului contabilitate, întocmirea situaţiilor financiare, prezentarea informaţiilor 
contabile în vederea deciziilor 

Numele şi adresa angajatorului Flovira Impex SRL Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare şi nealimentare 
  

Perioada 1994 – 1998  
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Funcţia sau postul ocupat Contabil şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea compartimentului contabilitate, întocmirea situaţiilor financiare, prezentarea informaţiilor 
contabile în vederea deciziilor 

Numele şi adresa angajatorului Palmira Prodimpex SRL Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare şi nealimentare 
  

Perioada 1991 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi principale  evidenţă contabilă sintetică şi analitică 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea cooperatistă IPRODCOOP Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate CENTROCOOP (Cooperaţia de consum) - Producţie şi prestări servicii 
  

Perioada 1986 – 1991  

Funcţia sau postul ocupat Primitor - distribuitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale evidenţă contabilă sintetică şi analitică a bunurilor de natura stocurilor 

Numele şi adresa angajatorului UJECOOP BIHOR – SPPS nr. 2 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate CENTROCOOP (Cooperaţia de consum) - Producţie şi prestări servicii 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2009 – Iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă finalizare studii master 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Contabilitatea, 
auditul şi gestiunea afacerilor” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Perioada Octombrie 2010 – Iulie 2011 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univestitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic 

  

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Relaţii economice 
europene” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Perioada 2005 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Licenţiat în ştiinţe economice în domeniul Contabilitate / Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Programul de studiu „Contabilitate şi 
informatică de gestiune” 

  

Perioada 1982 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Economic Oradea, Profilul „Contabilitate-comerţ” 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



Curriculum vitae al Rus Luminiţa  Pag.     . 
 

3

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  x B1 x B2 x B1 x B1 x B2 

Limba franceză  x B1 x B1 x A2 x A1 x A2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, spirit de echipă, flexibilitate, perseverenţă 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonare şi conducere activităţi profesionale 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC, editare şi procesare documente în Microsoft Office, operare programe de contabilitate 
(Summa, Saga, Prolog, conQuest-2U) 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Dinamism, implicare în vederea atingerii obiectivelor, aptitudini didactice 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

• Cărţi   
 

Coautor: 
1. Contabilitate financiară. Abordări practice de la simplu la complex, Editura Universităţii din Oradea, 

Oradea, 2010, 157 pag, ISBN 978-606-10-0261-0 

• Îndrumare  
 

Coautor: 
1. Contabilitate financiară – Îndrumar pentru uzul studenţilor, Oradea, Octombrie 2010, postat la 

adresa: http://distance.iduoradea.ro/file.php/56/Indrumar_ Contabilitate_Financiara.pdf   
 

• Lucrări ştiinţifice   
 

Autor: 
1. Reguli de bază şi alternative în evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, publicată în 

Revista „Annals of the University of Petroşani, Economics”, vol.X – part III  (ISSN 1582-5949), 
pag 273, disponibilă la adresa http://www.upet.ro/annals/pdf/annals-2010-part3.pdf 

2. Evaluarea elementelor patrimoniale – o necesitate, chiar în condiţii de criză, publicată în 
Revista „Calitatea – acces la succes”, volum 11, nr.113 (ISSN 1582-2259), pag. 429, ca urmare 
a participării la conferinţa internaţională „Dezvoltare durabilă în condiţii de instabilitate 
economică” Ediţia a II-a, Satu Mare, 18-19 iunie 2010 

 
Coautor: 
1. Financial balance and loans of the shareholders to the company, lucrare susţinută în cadrul 

conferinţei internaţionale “European integration – New Challenges” EINCO 2012, 8th Edition, 
May 25-26, 2012, Oradea, pag. 1549-1554 in Conference proceedings, ISBN 978-606-10-
0521-5, publicată în The Annals of  the University of din Oradea, Economic Sciences, Tom XXI, 
1st Issue/July 2012, pag 880-885, ISSB 1582-5450 (electronic format) disponibil la adresa 
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2012/1st-issue-July-2012.pdf 

2. The composition and structure of financial reporting – similarities and differences in the case of 
air transport companies, publicată în Revista „Annales Universitas Apulensis Series 
Oeconomica”, Alba Iulia nr.13/2011 – vol 2  (ISSN 1582-5949), pag 295-308, disponibilă la 
adresa  http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1320112/13.pdf,   
http://ideas.repec.org/a/alu/journl/v2y2011i13p13.html#related, 

3. Portofoliul – metodă modernă de evaluare la disciplina Contabilitate, publicată în volumul „Din 
preocupările profesorilor...” , Editura Aureo, Oradea, 2011 (ISBN 978-606-92796-4-9) 

4. The Importance Of Accounting Information In Crisis Times, publicată în Revista Annales 
Universitatis Apulensis Series Oeconomica, volum 1 (2009) Număr 11 pp 18, (ISSN 1454-
9409), susţinută în cadrul conferinţei ICMEA 2009, Alba Iulia, 13-14 noiembrie 2009 

Anexe  
  

 


