Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Pantea Mioara Florina
Telefon 0257-280679
E-mail mioarapantea@gmail.com, miofp75@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii 3 august 1975
Sex feminin
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

octombrie 2013 – prezent
Conferenţiar universitar
Predare şi cercetare. Discipline predate: Bazele contabilităţii, Contabilitate;
Analiză economico-financiară,
Analiză economico-financiară I şi II, Analiza economico-financiară a
planului de marketing
Numele şi adresa Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu
angajatorului sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

februarie 2008 – septembrie 2013
Lector universitar
Predare şi cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

februarie 2007 – ianuarie 2008
Asistent universitar
Predare şi cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu
sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu
sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130

Perioada februarie 2003 – ianuarie 2007
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Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Lector universitar
Predare şi cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Octombrie 1999 - februarie 2003
Asistent universitar
Predare şi cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Octombrie 1997 - octombrie 1999
preparator universitar
Predare şi cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu
sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu
sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Marketing
Management Informatică, cu sediul în Arad, str. Cocorilor, nr. 57, cod
310426

2007 – 2011
Doctor / Diplomă de doctor
Contabilitate/Analiză economico - financiară

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi
Administrare a Afacerilor, cu sediul în Timişoara, str. Pestalozzi nr. 16, cod
300115, Timiş
Octombrie 2003 – martie 2005
Specializare postuniversitară (Master)
Contabilitatea şi gestiunea întreprinderii

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu
sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130

Perioada 1993 – 1997
Calificarea / diploma obţinută Economist/Diploma de licenţă
Disciplinele principale Contabilitate şi informatică de gestiune
studiate / competenţe
profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie şi Ştiinţe
învăţământ / furnizorului de Economice, cu sediul în Arad, str. B-dul. Revoluţiei, nr. 77, cod 310130
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

septembrie 1989 – iunie 1993
Diploma de bacalaureat şi atestat
Informatică / ajutor analist programator

Liceul Teoretic „Moise Nicoară”, cu sediul în Arad, Piaţa Margareta Bibici
Nr. 1, 310126

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
Engleză B Utilizator
1 elementar 2 elementar 1 elementar 2 elementar 1 elementar
Franceză B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
2 elementar 2 independent 2 elementar 2 elementar 2 elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Competenţe şi aptitudini Utilizarea perifericelor specifice calculatorului.
tehnice
Competenţe şi aptitudini de O bună stăpânire a limbajelor de programare: Word, Excel, Power Point
utilizare a calculatorului dobândite prin formarea iniţială de ajutor analist programator şi susţinute de
o formare continuă.
Alte competenţe şi Expert contabil, formator, manager de proiect
aptitudini
Aptitudini şi competenţe
personale
- Aparteneţa la organizaţii - membru al al Corpului Experţilor Contabili Autorizaţi din România
ştiinţifice sau profesionale - membru în Asociaţia pentru cercetare multidisciplinară din Zona de Vest a
României
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- Activitatea ştiinţifică şi de - 18 cărţi şi capitole în cărţi publicate, dintre care două cărţi ca unic autor
cercetare - 35 lucrări ştiinţifice
- 12 proiecte:
1. membru în proiectul PHARE 2000 “Coeziune economică şi
socială:Perfecţionarea şi recalificarea forţei de muncă disponibile în judeţul
Arad”, 50.000 Eur, perioada derulării : 2002 – 2003;
2. colaborator în proiectul “Crearea unui instrument informatic pentru
interpretarea actelor contabile din România şi Ungaria şi dezvoltarea unui
set de indicatori economici compatibili, cu aplicaţie la societăţile comerciale
din zona transfrontalieră” WebEco: RO:2003/005.702.02 Fondul comun al
proiectelor mici şi mijlocii – 40.940 Eur, colaborator, , perioada derulării:
2005 – 2006;
3. membru în Proiectul de Cercetare de Excelenţă, CERES, Contract 05D11-83/25.10.2005, subcontract nr. 6/2005 „Sistem telematic distribuit pentru
managementul si evaluarea inovării tehnologice”, 200.000 RON, perioada
derulării: 2005-2008;
4. coordonator local în proiectul "ANTRES - Antreprenoriatul şi
egalitatea de şanse. Un model interegional de şcoală antreprenorială pentru
femei" ; POSDRU; 1.247.480 Euro - coordonator local; , perioada derulării:
2008-2010;
5. expert în proiectul „Realizarea unei reţele de consultanţă pentru
firmele romano-maghiare TAMARO”, Programul de cooperare
transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, , valoarea 74.056 euro, perioada
derulării 2010-2011;
6. membru în proiectul „MECAEV - Aplicarea unui sistem de competenţe
coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei
economice şi evaluării de active şi afaceri”; POS DRU, Axa 1, DMI 1.2, ID
53849; 330.000 euro – membru; , perioada derulării: 2010-2013;
7. lector în proiectul ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din
regiunile NV şi V"; POSDRU/176/3.1/S/150381, perioada derulării: 2014.
8. coordonator de proiect: Un an din viata UAV 2015-2016, partener
CMCA, contract nr. 6820/03.11.2016, valoarea 41.000 lei, perioada derulării
noiembrie 2016
9. membru în proiectul „Un sfert de veac de UAV”, contract nr.
5814/21.09.2016, partener CMCA, perioada: septembrie-decembrie 2016,
valoarea 87.000 lei
10. membru în proiectul „Gala excelenţei la UAV”, contract
nr.6819/03.11.2016, partener CMCA, perioada: noiembrie-decembrie 2016,
valoarea 23.000 lei
11. membru în proiectul „Tendinţe şi perspective în ocuparea forţei de
muncă în judeţul Arad”, contract nr.2352/18.07.2016, partener CMCA,
perioada: noiembrie-decembrie 2016, valoarea 11.000 lei
12. membru în proiectul „Simularea creativităţii tinerilor arădeni în
domeniul economic şi social prin roiecte şi simulări antreprenoriale”,
partener CMCA, contract nr.6357/20.10.2016, perioada: octombrie-decembrie
2016, valoarea 13.000 lei
- Prestigiul profesional - prodecan 01 oct. 2013 – februarie 2013
- prodecan 17 mai 2016 - prezent
- membru în Consiliul Editurii Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
- coordonator lucrări de licenţă şi disertaţie
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- Alte activităţi Participare în comisii:
- membru în Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
- preşedinte al Comisiei Buget-Finanţe-Patrimoniu din Senatul UAV
- membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
- membru în Comisia de analiză a fişelor disciplinelor din domeniul
Contabilitate
- coordonator dosare de acreditare pentru specializările: Analiză economică
şi evaluare de active şi afaceri (master); Contabilitate şi informatică de
gestiune (licenţă); Finanţe corporative (master), Management (licenţă),
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (licenţă).
- membru în comisie grad didactic II
Aptitudini şi competenţe sociale -

abilităţi de comunicare şi retorice
ambiţie şi perseverenţă în atingerea obiectivelor stabilite
flexibilitate în abordarea problemelor
spirit de echipă

Permis de conducere Deţin un permis de conducere categoria B.

01.10.2018

conf.univ.dr. Pantea Mioara Florina

