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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ONOFREI, Mihaela 

Adresă(e) - (locul de muncă) : Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, strada  Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506 
-(acasă): Strada Fundac Oancea nr.15, loc.Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700.351  

Telefon(oane) Fix: (40-232) 20.14.29(birou) 
(40-232) 279.398 (acasă) 

Mobil: (40-072) 2151068 

Fax(uri) (40-232) 217.000 

E-mail(uri) onofrei@uaic.ro; mionofrei@hotmail.com 
 nă 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.03.1968 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Expert, membru Comisie Sociologie, științe politice și administrative, 
C.N.A.T.D.C.U. 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada - de la 1 octombrie 2007-în prezent, conducător de doctorat în domeniul Finanțe 
- de la 1 oct.2004- ĩn prezent, profesor universitar 
- 2001-2004, conferenţiar universitar 
- 1998-2001, lector universitar 
- 1995-1998, asistent universitar 
- 1992-1995, preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale -susţinerea de activităţi didactice, armonizare curriculă programe de licență și master în raport cu cerințele 
pieței muncii și sistemului instituțional, coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie, ĩndrumare doctoranzi, 
director de granturi de cercetare ştiinţifică, expert evaluator 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, 
www.uaic.ro 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Instituţie de ĩnvăţământ superior 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor ĩn domeniul ştiinţe economice, domeniul fundamental Finanţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţa de a susţine activităţi didactice la studii aprofundate şi master;competenţa de a concura şi 
obţine prin concurs gradele didactice de conferenţiar universitar, respectiv de profesor universitar şi 
conducător de doctorat 

mailto:onofrei@uaic.ro
mailto:mionofrei@hotmail.com
http://www.uaic.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat ĩn ştiinţe economice, specializarea Finanţe-Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finanţe, Control financiar și expertize contabile, Buget și evidență contabilă; ĩn urma studiilor absolvite am 
dobândit competenţe specifice profesiei de economist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice (actuala Facultate de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, FEAA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

-expert evaluator ĩn domeniile  Finanţe şi Administraţie publică la Agenţia de Evaluare a Calităţii 
Ĩnvăţământului Superior (ARACIS), în perioada 2007-2010 
- expert evaluator pentru Centrul Naţional al Burselor de Studii ĩn străinătate din cadrul Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, din anul 2005; ultima evaluare la care am fost convocată - aprilie 2012 
- membru ĩn grupul de lucru „Finanţele şi contabilitatea sectorului public” al reţelei şcolilor de administraţie 
publică din Europa Centrală şi de Est (NISPACEE),cu sediul la Bratislava (Slovacia), 2001-2004; 
- conducător de doctorat ĩn domeniul Finanţe, conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului nr.1657/02.08.2007; 
-membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor 
Universitare (CNATDCU), Comisie Sociologie, științe politice și administrative,  expert științe 
administrative, perioada 2011-2012, conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 
nr.4089/20.04.2011 

  

Limba maternă Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  B2 
Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Spirit de echipă, calitate dezvoltată ĩn cadrul colectivului, prin activităţi didactice şi de cercetare 
-Abilităţi de comunicare cu studenţii, cadrele didactice, personalul de cercetare 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Director Departament de Finanţe, Monedă şi Administraţie publică  al FEAA  (de la 1 mai 2012) 
Membru ĩn Consiliul Profesoral al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (din anul 2008) 
Membru în Consiliul Studiilor Universitare pentru Doctorat (CSUD) al FEAA (din luna iulie 2012)  
Membru în Consiliul Studiilor Universitare pentru Doctorat (CSUD) al ASE București (din luna august 
2012)   
Membru ĩn Comisia  FEAA pentru asigurarea calităţii (din anul 2008) 
Membru ĩn Grupul Judeţean de Modernizare a administraţiei publice locale, renumită prin Ordinul 
Prefectului judeţului Iaşi nr 577/10.06.2010, ĩn calitate de reprezentantă a mediului academic 
Director de proiect din partea UAIC Ĩn cadrul proiectului tip parteneriat nr.91-035/2007, pentru perioada 
2007-2010, cu titlul „Analiza cantitativă şi calitativa a efectelor reformei administraţiei publice asupra 
procesului de integrare ĩn UE din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile 
economice” 
Responsabil ştiinţific din partea UAIC ĩn cadrul proiectului „Dezvoltarea oportunităţilor oferite 
doctoranzilor pentru traiectorii flexibile ĩn cariera de cercetare”,pentru perioada 2008-2011, ĩncheiat ĩn 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Manager de proiect SMIS 1192/8.04.2009 cu titlul „Program de formare continuă pentru cariera managerială 
a personalului de conducere din administraţia publică ĩn vederea dezvoltării capacităţii administrative şi 
sporirii eficacitaţii organizaţionale”, PODCA, axa 1, domeniul 1.3., selectat în cadrul Programului Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative,  finanţat din Fondul Social European în România în perioada 2008-
2010 şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
Manager de proiect ID 22682/2009 cu titlul „ Programe de cercetare doctorală de excelenţă ĩn economie 
prin parteneriate active”, pentru perioada 2009-2011, ĩncheiat ĩn cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; parteneri ai proiectului sunt Universitatea de Vest (Timişoara) şi 
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) (Cluj-Napoca) 
Responsabil de proiect din partea UAIC în proiectul ID 60072/2010 cu titlul „Creşterea calităţii programelor 
de masterat în administraţie publică”,  pentru perioada 2010-2013, ĩncheiat ĩn cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi gestionat de către Autoritatea de 
Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; contractant este UBB, parteneri sunt UAIC şi ASE 
Bucureşti 

 

Responsabil de proiect din partea UAIC în proiectul  ID 134197cu titlul „”PERFORMANȚĂ ȘI EXCELENȚĂ 

ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ  ÎN DOMENIUL  ȘTIINȚELOR  ECONOMICE  ÎN  

ROMÂNIA”, perioada 07.04.2014-06.10.2015,  ĩncheiat ĩn cadrul Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; contractant este ASE Bucureşti, iar parteneri sunt UBB şi UAIC. 

Membru în echipa proiectului Centre for Excellence ”Jean Monnet” for European Studies, LLLP European 

Programme, Jean Monnet Subprogramme (2009-2756/001-011) 

 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinte de Word, Excel, Test editor 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Hobby : muzica folk,  literatura 
  

Alte competenţe şi aptitudini 
               
                                               

Talent oratoric, responsabilitate, atitudine proactivă, diplomaţie, spirit de echipă 
 

   
  

  

 
 
Iași, 21 aprilie 2016                                                           

Prof.univ.dr.Mihaela ONOFREI 
 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

 
 


