
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Giurea Mina 
Adresă(e) Oradea, Bihor 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 
  

Data naşterii 25.11.1956 
  

Sex Feminin 
  

  
  

ExperienŃa profesională 1 
 

  

Perioada 1991-prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Director economic 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale  Asigură managementul financiar al camerei, urmăreşte realizarea unui raport optim între venituri, 
cheltuieli, investiŃii, impozite, taxe, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare, activitati de personal si 
administrative,activitati de consultanta fiscala pentru mediul de afaceri.  
 

Numele şi adresa angajatorului Camera de ComerŃ si Industrie Bihor, Str. Roman Ciorogariu, nr. 65,  Oradea, Bihor 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Economic 
  

Perioada 1988 – 1991 

FuncŃia sau postul ocupat Contabil şef 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Coordonarea şi conducerea activităŃii economice, financiar contabile, salarizare, plan investiŃii  

Numele şi adresa angajatorului DirecŃia Muncii şi ProtecŃiei Sociale Bihor, Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 2 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate economic 
  

Perioada 1987 –1988 

FuncŃia sau postul ocupat    Şef birou plăŃi pensii 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Verificare şi  plata pensiilor în judeŃul Bihor 

Numele şi adresa angajatorului DirecŃia Muncii şi ProtecŃiei Sociale Bihor, Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 2 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Economic 
 

 
 

Perioada 1979 –1987 

FuncŃia sau postul ocupat    Economist 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Economist stagiar în cadrul serviciului contabilitate,şef contab- investitii  

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Mecanica Oradea, str. Uzinelor nr. 8 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Contabilitate 

  
                                                                 
1  



 

EducaŃie şi formare Mediator –adeverinta nr 9622/14.12.2012 –Consiliul de Mediere Bucuresti 
 

Auditor financiar activ –certificat nr 3934/18.05.2011 eliberat de Camera Auditorilor Financiari din 
Romania  
Expert Contabil –CECCAR Bihor –carnet nr 586/1996 

Perioada 11.10.2010 – 20.10.2010 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Responsabilitatea Socială a Întreprinderilor  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Camera de ComerŃ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 

  

Perioada 01.10.2010 – 03.10.2010 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Cursul de pregătire continuă a auditorilor şi stagiarilor în activitatea de audit  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Audit & Consulting Association SRL Satu Mare 

  

Perioada 14.05.2010 – 16.05.2010 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Audit financiar  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

TTINI SMART IDEAS SRL BUCUREŞTI - ROMÂNIA 

  

Perioada 31.10.2009 – 10.11.2009 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Manager proiect  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Camera de ComerŃ şi Industrie Bihor 

  

Perioada 24.04.2009 – 25.04.2009 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Forumul economiştilor din Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

AsociaŃia Generală a Economiştilor din România – Filiala Bihor 

  

Perioada 25.02.2002 – 27.02.2002 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Cum să se evalueze şi să se îmbunătăŃească performanŃele personalului CCI  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

GIFOP, CCI Sud Alsace Mulhouse FranŃa şi Camera de ComerŃ şi Industrie a României  

  

Perioada 16.09.1996 – 01.11.1996 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Comunicare, marketing, relaŃii publice şi economice  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Economic de ComerŃ Viena - Austria 

  

Perioada 07.02.1994 – 11.02.1994 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  



 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Probleme actuale ale relaŃiilor economice internaŃionale  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de PerfecŃionare, ConsultanŃă şi Management pentru ComerŃul InternaŃional PERCOMEX S.A. 
Bucureşti 

  

Perioada 17.08.1993 – 31.10.1993; 20.09.1993 – 17.11.1993 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Instruire în domeniul noului sistem de contabilitate 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul FinanŃelor – Colegiul Consultativ al ContabilităŃii 

  

Perioada 1975 - 1979   

Calificarea / diploma obŃinută Diploma de licenŃă 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Economist 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea  de Stiinte  Economice Iasi – SecŃia FinanŃe - Contabilitate 

  

Perioada 1971 – 1975 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

finanŃe 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul  economic Iaşi 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   A1  A1  A1  A1  A1 

Limba franceză   B3  B2  B3  B2  B3 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale - Capacitate de intelegere, comunicare, reorganizare, adaptare cu usurinta la nou, cunoastere 
programe de operare calculator, etc 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- ExperienŃă in activitatea financiar-contabila a proiectelor , analize financiare, verificari contabile, spirit 
organizatoric şi de echipă. 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice - 
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Competente de operare in  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice -  
  

Alte competenŃe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  



 

InformaŃii suplimentare • Manager asistent(responsabil proiect)   – proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-
2013-Convergenta pregatirii practice universitare pentru integrarea reusita a studentilor pe 
piata muncii 

• Expert pe termen lung –proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-2013-Axa prioritara  
nr 5 –Domeniul major de interventie 5.1 Titlul proiectului: „Masuri  complexe  pentru 
ocupare-sanse sporite pe puata muncii 

• Expert  in proiectul Cooperarea Economiştilor pentru dezvoltarea Euroregiunii Bihor – Hajú 
– Bihar”, contract RO-2006/018-446.01.01.02.06, finanŃat prin Programul PHARE CBC 
2006/INTERREG IIIA România 

• Asistent manager „Unitate şi diversitate în turismul Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar”, 
RO2004/016-940.01.01-68-2.2, în cadrul programului Romania – Ungaria, Phare CBC 2004/ 
Interreg IIIA, prioritatea nr. 2, măsura  nr. 2.2, finanŃat  de Uniunea Europeana prin 
Ministerul Integrarii Europene în calitate de Autoritate Contractanta. 

• Asistent manager ”Centru de promovare şi pregătire profesională în   domeniul  turismului 
transfrontalier  Bihor-Hajdu Bihar” în cadrul Fondului Comun al Proiectelor Mici   
RO2003/005.702.02 – HU2003/005.830.03 Phare CBC . 

• Asistent manager „Promovarea InvestiŃiilor în Euroregiunea Bihor -Hajdu Bihar, viitoare 
frontieră a U.E.” proiect Phare CBC 2002/000.628.03-11. 

• Asistent manager : “Dezvoltarea turistică frontalieră  în Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar” 
proiect  Phare CBC 2000 RO.0003.03.01-13. 

• Consilier pentru judeŃul Bihor în proiectul de cooperare transfrontalieră “Bihor Multimedia” 
finanŃat în cadrul proiectului Phare CREDO 1998 - realizat în parteneriat cu CCI Hajdu Bihar 
Ungaria 

  

  

 
 
           


