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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MICULESCU CORINA 

Adresă(e) Timişoara, jud. Timiş - România  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

 
Locul de muncă actual:  

 
Funcţia ocupată:  

 
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” Bucureşti, Facultatea de 
Management Turistic şi Comercial Timişoara 
Lector universitar doctor 

  

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada 1999 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier Economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea şi elaborarea ROF; 
-  Emiterea deciziei de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv; 
-  Coordonarea activităţii financiar-contabile. 

Numele şi adresa angajatorului SC M&M ACCOUNT S.R.L 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii financiar-contabile 

 
 
Perioada 

 

1999 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare, evaluarea studenţilor, muncă administrativă. Am susţinut seminarii la următoarele materii: 
- Finanţele întreprinderii de comerţ şi turism; 
- Finanţe publice; 
- Bazele managementului; 
- Analiza economico-financiară. 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” Bucureşti, Facultatea de Management 
Turistic şi Comercial Timişoara 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

 

 
Perioada 

 

2006 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, evaluarea studenţilor, muncă administrativă. Am susţinut seminarii la următoarele materii: 
- Finanţele întreprinderii de comerţ şi turism; 
- Finanţe publice; 
- Analiza economico-financiară. 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” Bucureşti, Facultatea de Management 
Turistic şi Comercial Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

 

 
Perioada 

 

2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare,  evaluarea studenţilor, muncă administrativă. Am susţinut cursuri şi seminarii la disciplinele: 
- Finanţe 
- Analiză economico-financiară 
- Economia serviciilor 
- Finantarea afacerilor 
- Analiza economică a activităţii de turism şi comerţ 

 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” Bucureşti, Facultatea de Management 
Turistic şi Comercial Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada  1995 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diploma de Licenţă. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Managemetul firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Economice  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii universitare 

 

 
Perioada 

 
1999 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Master, Diploma de Studii Aprofundate. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Gestiune financiar-contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Ştiinţe Economice  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii masterale  

 

 
Perioada 

 
2003 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie, Diplomă de doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Contabilitate 

Titlul tezei de doctorat Contribuţii privind perfecţionarea contabilităţii manageriale în industria textilă, 
coordonator ştiinţific prof. dr. Peres Ion 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de economie şi administrarea afacerilor – 
Departamentul de Contabilitate şi Audit 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii doctorale 

 

 
Perioada 

 
2004 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea psihopedagogică şi metodică postuniversitară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii post-universitare 

 

 

Autoevaluare 

 

 
Limba(i) maternă(e) R 

 
Română 

Limba (i) straină (e) 
Nivel european (*) 
 

Limba engleză 
 

Limba franceză 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator  
independent  

B1 
Utilizator  
independent  

B1 
Utilizator  
independent  

B1 
Utilizator  
independent  

B1 
Utilizator  
independent  

 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă; 

- adaptabilitate la condiţii noi de muncă; 

- comunicare şi relaţionare cu studenţi din diferite medii sociale; 

- spirit analitic şi sintetic; 

- implicarea în diferite programe de studii; 

 - spirit organizatoric. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea unor manifestări ştiinţifice în cadrul facultății, organizarea de evenimente culturale şi 
sportive (balul bobocilor, deschiderea anului universitar, târguri universitare, etc) în cadrul facultății. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe de operare calculator Microsoft Office: Word, Excel Powerpoint, Corel Draw.  
Cunostinţe de operarea  program de contabilitate Soft pro, program de salarii Soft pro.  
Abilităţi avansate de căutare şi interacţiune pe internet. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1995. 
  

Informaţii suplimentare  
  

 
Anexe 

 
 

Fişa activităţii ştiinţifice. 

  
  

  

  

Lector univ.dr. Miculescu Corina 


