Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

SPÎNU ADINA ELEONORA

Adresă

B-dul Revoluţiei nr.77, cod.310130, Arad, România

Telefon

(40-257)280679

E-mail

adinasturz@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

20.06.1975

Sex

Loc de muncă ocupat /
domeniul ocupaţional

Feminin
Lector universitar
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice

Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2013 - prezent
Lector universitar
Lector în cadrul Departamentului de Discipline Economice
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
B-dul Revoluţiei nr.77, cod.310130, Arad, România
Tel/Fax: (40-257)280679
www.uav.ro/stiinte_economice
Învățământ - Cercetare
2008 - 2013
Asistent universitar
Asistent în cadrul Departamentului de Discipline Economice
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
B-dul Revoluţiei nr.77, cod.310130, Arad, România
Tel/Fax: (40-257)280679
www.uav.ro/stiinte_economice
Învățământ - Cercetare
2002-2008
Consilier juridic
consiliere juridică
Organizaţia Naţională pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Arad
juridic

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

2000-2002
Consilier juridic
încheieri de contracte, consiliere juridică
Casa de Asigurări de Sănătate Arad
juridic
1998-1999
Agent comercial
Relații cu furnizorii, buna desfășurare a activității din sectorul comercial
SC „Vinalcool” SA Arad
comercial

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ian.2017-martie 2017
Certificat de formator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CRFPA Mehedinţi cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str.Serpentina Roşiori, nr.1, jud.Mehedinţi

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2008 - 2013
Diplomă de doctor, domeniul Management
Titlul tezei de doctorat: Promovarea profesiei militare, recrutarea și selecția resurselor umane în
Armata României; Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Mariana Predișcan

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioda
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, cu sediul
în Timişoara, str. Pestalozzi nr. 16, cod 300115, jud. Timiş

2008-2012
Diplomă de licență, domeniul Marketing
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, cu sediul în Arad, str. B-dul.
Revoluţiei, nr. 77, cod 310130, judet Arad

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2007-2008
Diplomă de master

Disciplinele principale studiate /
Management și finanțare în administrația publică
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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, judet Arad
1994-1998
Diplomă de licență, specializarea Științe Juridice
Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Drept

1989-1993
Diplomă de bacalaureat
Liceul „Moise Nicoară” din Arad

Aptitudini şi competenţe
personale
Activitatea ştiinţifică
şi de cercetare





1.
ş

2.

3.

4.

Limba maternă

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Română
Certificat de competenţă lingvistică la limba engleză nr.25404/08.03.2017 eliberat de UAV Arad

Înţelegere

Nivel european (*)

Engleză

3 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCS, din care 1 ca unic autor şi 2 coautor;
12 lucrări ştiinţifice indexate după cum urmează:
- lucrări indexate BDI – 5
- lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale – 5
- alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice – 3
4 proiecte de cercetare câştigate prin competiţie (membru în echipa de proiect):
„Realizarea unei reţele de consultanţă pentru firmele româno-maghiare TAMARO”, proiect
internaţional, număr proiect de cercetare: HURO/0801/058/2009, proiect finanţat de Fondul de
Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria;
„Studiu de prefezabilitate privind dezvoltarea turistică a Canalului Morilor” – Nr. proiect de
cercetare 446/2009, titular proiect de cercetare Primăria Orașului Ineu; executant – Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad; obiectivul proiectului: reconectarea traseului din România cu traseul din
Ungaria;
„Antreprenoriatul și egalitatea de șanse. Un model interregional de școală antreprenorială pentru
femei” – proiect cu finanțare europeană POSDRU, 2007-2013; manager general de proiect –
Universitatea din Oradea; parteneri proiect – 6 universități din zona de Vest.
„Studentul consiliat – Excelent viitor angajat!” – Codul proiectului POSDRU nr.138850 – expert
consiliere.

Ascultare
C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

C1

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

Utilizator
experimentat

Exprimare scrisă
C1

Utilizator
experimentat

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilitatea de a lucra în echipă, seriozitate în acţiunile întreprinse, bună comunicare interpersonală în
cadrul grupului și a organizației, abilități dobândite în urma următoarelor activități întreprinse:
Cadru didactic universitar;
Îndrumător de an;
Responsabil ALUMNI pe facultate;
Membru în Consiliul Facultății;
Secretar al comisiei de licență;
Membru al Centrului de Cercetare în Marketing al Fac.de Științe Economice;
Membru în „Grupul de lucru pentru Parteneriat între Învățământul Superior, Cercetarea
Universitară și Mediul Economic” la nivelul facultății;
Doctor în specializarea Management, tematica Resurse Umane.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bun organizator al diverselor activități în care sunt implicată: cadru didactic, îndrumător de an,
responsabil Alumni pe facultate, membru în Consiliul Facultății, membru al Centrului de Cercetare în
Marketing, membru al Grupului de lucru pentru Parteneriat între Învățământul Superior, Cercetarea
Universitară și Mediul Economic.

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Data,
01.10.2018

Utilizarea aparaturii de birou: computer, fax, imprimantă, scanner, aparat foto, etc.
Sistem de operare Windows XP, editare texte Word, calcul tabelar Excel, MS PowerPoint, poștă
electronică, navigare Internet
Categoria B
Referinţe pot fi furnizate la cerere

Spînu Adina Eleonora

