
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE   

   

Nume  Scorţe (Gros) Carmen Mihaela  

Adresă   Oradea, Bihor 

Telefon  Serviciu:0259/408401           

Fax  - 

E-mail  cgros@uoradea.ro, carmen.scorte@yahoo.com 

   

Naţionalitate  Română 

   

Data naşterii   

   

   
EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 
  

   

• Carieră universitară 
 

 • 2002-prezent -  lector universitar în cadrul  Facultăţii de 
Ştiinţe Economice, Universitatea din  Oradea, catedra de 
Finanţe Contabilitate, disciplinele: Contabilitate internă de 
gestiune, Bazele contabilităţii 

• 1999-2002 - asistent universitar în cadrul  Facultăţii de 
Ştiinţe Economice, Universitatea din  Oradea, catedra 
Finanţe Contabilitate, disciplinele: Contabilitate internă de 
gestiune şi Bazele contabilităţii 

• 1997-1999 - preparator, în cadrul  Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din  Oradea catedra Finanţe 
Contabilitate, disciplina Contabilitate internă de gestiune 
şi Bazele contabilităţii. 

 

• Lucrări ştiinţifice  • publicarea de articole în reviste de specialitate, 
participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale (28 lucrări)   

• coautor la lucrarea “Bazele contabilităţii –Noţiuni 
teoretice. Studii aplicative.”, Editura Universităţii din 
Oradea 2002. 

• autor la lucrarea „Contabilitate internă de gestiune”. 
Editura Universităţii din Oradea 2005 

• coautor la lucrarea „Contabilitate finanaciară – aplicaţii 
practice”, Editura Universităţii din Oradea, 2005 

• coautor la lucrarea „Bazele contabilităţii. Teorie şi 
aplicaţii practice”, Editura Universităţii din  Oradea 2006  

 



 

• Proiecte europene  • Proiectul „Incubator de afaceri euroregional” – finanţat 
din Fondul Phare CBC 2004-2006 demarat de Consiliul 
Judeţean Bihor şi administarţia locală Hajdu Bihar, având 
ca obiect implementarea unui incubator de afaceri 
transfrontalier româno-maghiar, perioada de derulare a 
proiectului 22 luni, valoare 44.000 euro, lector. 

• Funcţii de conducere în 
învăţământul superior 

  

• Alte activităţi  • coordonarea studenţilor din anul III în vederea elaborării 
lucrărilor de licenţă la disciplinele Bazele contabilităţii, 
Contabilitate financiară şi Contabilitate internă de 
gestiune; 

• coordonare activitate de practică la specializarea 
“Contabilitate şi informatică de gestiune” – stabilirea de 
contacte cu firmele din zonă în vederea desfăşurării acestei 
activităţi; 

• îndrumător de an la specializarea CIG anul I de studiu; 

• tutore la învăţământul la distanţă la anul I, specializarea 
CIG; 

• membru în echipa de organizare a Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice organizată de către Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Oradea, mai 2001, mai 
2009.  

• contabil autorizat activ Filiala CECCAR Bihor din anul 
2001; 

• lector formator filiala CECCAR Bihor pentru disciplina 
Contabilitate internă de gestiune; 

• auditor stagiar în anul 3 de stagiu în cadrul Camerei 
Auditorilor Financiari din România. 

 

• Denumirea şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea din Oradea 
Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str Universităţii nr. 1 
Oradea, cod 410087, Bihor 
Romania 

• Tipul domeniului sau 
sectorului 

 Educaţie, Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia 
deţinută  

 Lector universitar în cadrul catedrei de Finanţe- Contabilitate 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 • activitate didactică 

• participarea alături de membrii  în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite conform strategiei de dezvoltare a 
Facultăţii de Ştiinţe Economice 

• tutore informaţional la Specializarea CIG an I forma de 
invatamânt la distanta  

• tutore educational forma învăţământ la distanţă la 
disciplinele Bazele contabilităţii şi Contabilitate internă de 
gestiune. 

• îndrumător de an la specializarea CIG an I de studiu.  



 

   

   
STUDII ŞI STAGII DE 

PRACTICĂ 
  

   

• Educaţie  • 2009-prezent: doctorand  al Universităţii „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, profesor 
coordonator Prof Univ Dr Sorin Briciu, cu titlul lucrării  
„Sistemul informaţional al costurilor în turism”.  

• 1996-1997 student la Studii aprofundate specializarea 
Economia şi managementul serviciilor turistice. 

• 1991-1996 studentă la Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Marketing.  

• 1987-1990 elevă la Liceul Economic şi de Drept 
Administrativ din Oradea. 

• Cursuri de perfecţionare  • sistemului de învăţământ la distanţă organizate în cadrul 
proiectului R@2U de către Universitatea Politehnică din 
Bucureşti şi Universitatea din Oradea – certificat de 
absolvire 

• curs de Standarde internaţionale de contabilitate organizat 
de Filiala CECCAR Bihor  

• curs de Managementul proiectelor 

• Denumirea şi tipul 
instituţiei care asigură 

studiile şi stagiile de 
practică  

 • Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea 
din Oradea 

• CECCAR Filiala Bihor 

• Academia de Studii Economice Bucureşti şi Universitatea 
din Oradea  

 • Materiile principale   • Metodologia utilizării suportului tutorial în cadrul 
sistemului de învăţământ la distanţă, Conţinutul şi 
elementele sistemului de suport tutorial, Organizarea 
suportului tutorial 

• Standardele Internaţionale de contabilitate 

• Titlul calificării obţinute   

   

   
APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

   

Limba maternă  • Română 

   

Limbi străine  • Engleza 

   

• citit  • Bine 

• scris  • Bine 

• vorbit  • Elementar 

   



 

Aptitudini şi competenţe 
artistice 

 • Şcoala Populară de Artă, Secţia pian în perioada 1981-
1986 

   

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 

 • aptitudini pentru munca în echipă 
• flexibilitate 
• sociabilitate  

   

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice  

 

 • coordonare activitate  de practică la specializarea 
“Contabilitate si informatica de gestiune” – stabilirea de 
contacte cu firmele din zonă în vederea desfăşurării acestei 
activităţi; 

• membru în echipa de organizare a Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice organizată de către Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Oradea, mai 2001;  

• coordonare activitate studenţi la Specializările MN, ECTS, 
REI an V, forma de invătământ ID; 

• îndrumător de an la specializarea CIG anul II de studiu. 
 

   

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

 • utilizare calculator (Microsoft Office: Word) 

   

Permis de conducere  • permis conducere categoria B 

   

Alte aptitudini şi 
competenţe 

 

 • implicare în vederea atingerii obiectivelor 
• dinamism 
• perseverenţă în atingerea obiectivelor stabilite  

   
INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 
 disponibile la cerere 
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