
 

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

 
 

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume  MATEI MIRABELA-CONSTANŢA 

Adresă  Oradea 

Telefon  Serviciu: +40259408796  Personal:----                     

Fax   

E-mail  mmatei@uoradea.ro, matei.mirabela@gmail.com 

   

Naţionalitate  română 

   

Data naşterii   

   

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

• Carieră universitară 

 

  Februarie 2009 - prezent – preparator universitar în cadrul  
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din  Oradea, catedra 
Management – Marketing; disciplinele Managementul resurselor 
umane, Management comparat, Management internaţional 

 Octombrie 2008 – Februarie  2009 -  colaborator în regim plata 
cu ora în cadrul  Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din  
Oradea, catedra Management – Marketing; disciplinele 
Managementul resurselor umane şi Management comparat 

• Lucrări ştiinţifice   publicarea de lucrări în reviste de specialitate, participarea la 
sesiuni de comunicări ştiinţifice naționale și internaționale (18 
lucrări) 

 co-autor al cărții „Echitate și discriminare în managementul 
resurselor umane”, coordonatori: Maria-Madela Abrudan, 
Alecxandrina Deaconu, Edit Lukacs, Editura ASE, București, 2010 

 co-autor al cărții „Manualul Departamentului de Resurse Umane”, 
coordonator Maria-Madela Abrudan, Editura Universității din 
Oradea, 2009 

 co-autor la lucrarea „Analist resurse umane-Suport de curs” – 
coordonator Maria-Madela Abrudan - Oradea, 2009 

 co-autor la lucrarea „Inspector resurse umane-Suport de curs” – 
coordonator Maria-Madela Abrudan - Oradea, 2009 

 co-autor la lucrarea „Manager resurse umane-Suport de curs” – 
coordonator Maria-Madela Abrudan - Oradea, 2009 

• Proiecte europene  membru voluntar în cadrul proiectului „Centru pentru Formare şi 
Perfecţionare în Domeniul Managementului Resurselor Umane (CFP - 
MRU)”, finanţat prin PHARE 2006, contractul nr. 018-
147.04.02.02.01.605 

• Alte activităţi    membru în comitetul de organizare al Sesiunilor Internaţionale de 
Comunicări Ştiinţifice "Integrarea Europeană - noi provocări pentru 
economia României", organizate de Facultatea de Științe 
Economice, Universitatea din Oradea, Oradea, mai 2008, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2015. 

 asistent științific în cadrul Manifestărilor Științifice Internaționale 
dedicate “Zilei universitarului din învățământul economic”,  23 
noiembrie 2012. 

 asistent grup de lucru Şcoala de vară AFER 2010 “Competitivitate 
şi dezvoltare durabilă din perspectiva integrării europene”, 
Oradea, 2 – 11 septembrie 2010. 

 Participare la Olimpiada Națională a Studenților Economiști, 
Secțiunea Management, Universitatea „Ovidius”, Constanța, 13-15 
noiembrie 2008 – Mențiune 
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• Denumirea şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea din Oradea 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Str. Universităţii nr. 1 

Oradea, cod 410087, Bihor 

România 

• Tipul domeniului sau 
sectorului 

 Educaţie, Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   Preparator universitar, Departamentul de Management-Marketing 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  activitate didactică 

 membru în Consiliul Departamentului de Management-Marketing 

 tutore consilier pentru Specializarea Management, Învăţământ la 
Distanţă 

   

STUDII   

• Educaţie   octombrie 2010 – ianuarie 2015 – absolventă a Școlii Doctorale a 
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de 
Vest, Timișoara, doctor în Management. 

 ianuarie 2011 (octombrie 2010 – ianuarie 2011) – absolventă a 
cursului de Manger Resurse Umane (Cod COR 123207) - 
certificat de absolvire recunoscut de către Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării. 

 iulie 2010 (2008-2010) – absolventă a cursurilor de Master, 
specializarea Managementul organizației, Facultatea de Științe 
Economice, Universitatea din Oradea – master în Managementul 
organizației. 

 iulie 2009 (2008-2009) – absolventă a cursurilor de Master, 
specializarea Formarea profesorilor, Departamentul pentru 
pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic,  Universitatea din 
Oradea - master în Formarea profesorilor. 

 iulie 2008 (2004-2008) - Licenţiată în Management, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, economist, 
specializarea Management. 

 iunie 2004 (2000-2004) - absolventă „Magna Cum Laudae” a 
Liceului Teoretic “Aurel Lazăr”, Profil Matematică-Informatică – 
atestat operator calculator. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
  

Limba maternă  română 

   

Limbi străine  engleză, italiană, franceză 

   

• citit  engleză- foarte bine, italiană – bine, franceză - bine 

• scris  engleză- foarte bine, italiană – bine, franceză - elementar 

• vorbit  engleză- foarte bine, italiană – bine, franceză - elementar 

   

   

Aptitudini şi competenţe 
sociale 

 

  aptitudini pentru munca în echipă 

 flexibilitate 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice  

 

  membru în echipa de organizare a Conferinţei Internaţionale de 
Comunicări Ştiinţifice "Integrarea Europeană - noi provocări 
pentru economia României", 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2015. 

 asistent științific în cadrul Manifestărilor Științifice Internaționale 
dedicate“Zilei universitarului din învățământul economic”,  23 
noiembrie 2012. 

 asistent grup de lucru ”Dezvoltarea resurselor umane” din 



 

cadrul Şcolii de vară "Competitivitate şi dezvoltare durabilă din 
perspectiva integrării europene" - 2 - 11 septembrie 2010, 
Oradea. 

 membru în echipa de organizare a Ediţiei I a „Modelul 
românesc de comportament managerial”, al SSMAR, din 2008.  

   

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

 utilizare calculator – Atestat ECDL, 2004. 

                              – Atestat profesional de  operator calculator, 2004. 

   

Permis de conducere  permis conducere cat.B 

   

Alte aptitudini şi competenţe 

 

  implicare în vederea atingerii obiectivelor 

 dinamism 

   

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  disponibile la cerere 

ANEXE   Lista de lucrări  

 


