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INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume MIRONESCU ROXANA 
Adresă ROMANIA, BACAU, cod postal 600273, str. ENERGIEI, bl. 24, sc. 

C, apt. 7 
Telefon 0334-106037, 0742696826 
Fax 0234 - 551026 
E-mail roxy_mironescu58yahoo.com 

Naţionalitate romana 
Data naşterii                                             21 iunie 1958 

 
EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 
 

1993 – Universitatea din Bacau, facultatea de Stiinte Economice, 
catedra de Marketing-Management , Bacau, Calea Marasesti 157 – 
conferentiar universitar doctor –  domeniul „Management”; 
 
 1991-1992 – S.C Argus-Romtur S.A. Bacau – comert – traducator 
si economist – resposabilitati in domeniul comercial; 
 
1985 – 1991- Liceul economic Bacau – invatamant preuniversitar – 
profesor – catedra de comert; 
 
1981 -1985 – I.C.S.A P Bacau – alimentatie publica si comert – 
economist – compartimentul financiar-contabilitate; 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2006 -2007 – Universitatea din Bacau, facultatea de Inginerie – curs 
de formare continua – domeniul „ educatie tehnologica” – diploma 
de absolvire – invatamant postuniversitar; 

2002 – CETEX, Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iasi – modul 
de MBA  – domeniul „Resurse Umane” - certificat de absolvire – 
invatamant postuniversitar; 

2001 – Universitatea Al. I. Cuza din Iasi –doctorat  - domeniul 
„Management” - diploma de doctor – invatamant postuniversitar 

2000 – UGIR 1903  Bucuresti – curs de formare – „evaluator 
proiecte finantate prin PHARE” – atestat de absolvire – invatamant 
postuniversitar; 

1988 – Academia de Studii Economice Bucuresti – definitivare in 
invatamantul preuniversitar – domeniul „ Comert, merceologie” – 
atestat profesional – invatamant postuniversitar.  
 

Limba maternă romana 

Limbi străine cunoscute Engleza : scris/vorbit/citit       Franceza : scris/vorbit/citit,   
Germana : citit,                      Spaniolă: vorbit/citit 

Aptitudini şi competenţe 
artistice 

Muzica – pian 

Aptitudini şi competenţe - Activez ca membru al unor  organizatii nonguvernamentale, in 



sociale 
 

calitate de membru fondator si militant, pentru  actiuni de caritate si 

cuvantatori” din Bacau, Asociatia de Caritate „Agape 3” 

inantat de Consiliul Local Bacau si Consiliul 

 al sindicatului din Universitatea din Bacau, in perioada 

 al Asociatiei Nationale Profesionistilor de Resurse 
ane; 

pentru protectia animalelor (Asociatia pentru Protectia Animalelor  
„ Prieteni Ne
din Bacau). 
-  Activez in domeniul administraţiei publice locale, sunt implicata in 
actiuni de natura economica si sociala, membru al comisiei 
economice din Consiliul Local Bacau, membru al comisiei de 
Repartizare a fondului locativ din municipiul Bacau, membru al 
comisiei de evaluare a proiectelor finantate de consiliul Local Bacau 
prin lg. 215/2001, membru în Adunarea generală a Acţionarilor la 
S.C. CET S.A. Bacău si al Centrului de Afaceri si Expozitional 
Bacau, proiect f
Judetean Bacau; 
-   Presedinte
2002-2008; 
- Membru
Um

  
Aptitudini şi competenţe 
profesionale şi organizatorice 
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cetare, finantate PHARE- responsabil 

ocala” pentru orasul Buhusi, prin  

. 
 

 
 cercetare, finantate PHARE, membru in 

cii”, organizat de CCD Bacau 

si dezvoltare profesionala in mediul 

 in colective de cercetare si formare, organizate de CCD 

institutionala”, 

cte 

alistilor 

GERILOR DIN Regia nationala a Padurilor Neamt, 

 intocmirea orarului specializarii economice până 

a orarului specializarii “Administrarea 

si al 

- Membru al comitetului redactional al revistei “Studii si cercetari” al 
Catedrei de Stiinte Economice si RESPONSABIL pentru numerele 
3/1999, 5-6/2001, 7/20
9858, aparitie anuala;  
- Membru in colective de cer
cu probleme organizatorice:  

- “Program de dezvoltare l
AJOFM Bacau;  

- Tempus JB -JEP  14239/ 99 sub coordonarea prof. univ. dr
A. Neculau de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi cu  tema “
Formare in analiza si interventie pentru grupurile sociale 
defavorizate ( Profesionisti pentru grupurile defavorizate)”;

- Membru in colective de
colectivul de formatori: 

- “Globalizare prin servi
2006,2007,2008,2009; 

       - Formare 
defavorizat,2008; 
-Membru
Bacau : 

- “Fonduri structurale, dezvoltare 
organizat de CCD Bacau 2008-2009; 

- colaborator –formator al ISJ Harghita si ISJ Vaslui, contra
realizate de DPPD din Universitatea din Bacau, 2007,2008; 

- consultanta Program de formare continua a speci
de resurse umane – E-o.n. electrica Bacau, 2007; 

- consultanta PROGRAM DE FORMARE CONTINUA A 
MANA
2008; 

- cenzor al Zonei Metropolitane Bacau ; 
- responsabil cu

în anul 2005; 
- responsabil cu intocmire

Afacerilor”, in anul 2009; 
- indrumator de an pentru anul IV la specializarea Marketing 

anului I la specializarea Administrarea Afacerilor; 



- organizator al simpozioanelor si sesiunilor de comunicari 

ţe Economice din Universitatea 

si Stiintele Limbajului si ale 

rsanţii de nivel postuniversitar din 

or al Şcolii de Studii Comerciale de pe lângă 

are si Recalificare a 

 de job-uri pentru absolventii de 
invatamant superior din Bacau. 

stiintifice ale Catedrei de Stiinte Economice; 
- prodecan al Facultăţii de Ştiin

din Bacău, între 2004-2005; 
- coordonator ştiinţific de lucrări de licenţă şi disertaţii pentru 

domeniul Management –Marketing 
Comunicarii – facultatea de Litere; 

- coordonator de activitati de practica pedagogica pentru studentii 
economisti şi pentru cu
Universitatea din Bacau; 

- formator atestat de ANFP, colaborator al CCD Bacău ; 
- lector colaborat

CCIAA Bacau; 
- lector formator al Centrului de Calific

Somerilor, de  pe langa AJOFM Bacau. 
- intre 1997-2005 - director al Centrului de cariera, orientare 

profesionala si plasament pentru studenti, din Universitatea 
Bacau – beneficiar al programului finantat de MTS in anul 1998, 
pentru organizarea primului targ

 
Aptitudini şi competenţe grame Word, Power Point, Excel, Page Maker; 

tehnice 
Utilizator PC, in pro
Utilizator Internet; 

Permis de conducere in anul 1992, categ. B.  d
 

Alte aptitudini şi competenţe 

 la nivelul grupului academic si sindical; 

manager in turism, emis de Ministerul Turismului in 

lui Culturii; 
ţinut în anul 1992.  

-bun organizator;  
-aptitudini  remarcabile de comunicare; 
-coordonator de activitati
- aptitudini de lidership; 
- brevet de 
anul 1997; 
- atestate de traducator , in limbile engleza si franceza, pentru 
domeniul „economie, afaceri” emise de Centrul Naţional pentru 
atestarea traducătorilor profesionişti, din cadrul Ministeru
- atestat de secretar-traducator, ob

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
tia sindicala Cartel Alfa, filiala judeteana 

dactic, din cadrul ISJ Bacau 

rimaria Bacau 

Referinţe:  Universitatea din Bacau; 

                 Confedera

                 Bacau;   

                 Casa Corpului di

                 P

                  
TITLUL UNIVERSITAR:  conferentiar doctor. 

                                   
DISCIPLINE DE PREDARE:  
 

le - anul III Marketing; 

ul II Marketing; 

program de master 

- Tehnici de negociere – anul III Marketing; 

-     Relatii Economice Internationa
- Management – anul I C.I.G.; 
- Managementul Resurselor Umane – an
- Marketing turistic – anul III Marketing; 
- Comportament organizaţional - 

„Contabilitatea şi auditul afacerilor”. 

 
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ: 
 

- AUTOR UNIC – 2 carti, sub ISBN, editate in editura Alma 
Mater a Universitatii din Bacau (Resursele umane din 



turism – 2002, Elemente de comert intern si international- 

l de 

ertului, 

ub editura Alma 

ri stiintifice nationale si 

de numar, 

ce ale 
catedrei de Stiinte economice, intre anii 1996-2002; 

 

2003); 
- AUTOR IN COLABORARE – 3 manuale universitare, 

editate in editura Dacia  din Cluj Napoca, cu cate 2 capitole 
(Manual de Inginerie economica – Management – 2002, 
Manual de Inginerie economica – Marketing, Manua
Inginerie economica – Management strategic – 2002); 

- elaborare de 4 suporturi de curs pentru invatamantul la 
distanta (Tranzactii internationale, Bazele com
Conducerea Resurselor Umane, Marketing turistic); 

- AUTOR IN COLABORARE – lucrarea cu titlul  
Management”, aparuta în anul 2008, s
Mater  a Universităţii din Bacau, 800 pg.  

-  studii si articole publicate in reviste  de specialitate şi 
volume ale sesiunilor de comunica
internationale sub ISBN sau ISSN; 

-  comunicari stiintifice prezentate la universitati din tara; 
- membru al colegiului de redactie al revistei stiintifice a 

catedrei de Stiinte economice si responsabil 
pentru editiile 1999,2001,2002, 2004,2007,2008 

- organizator al sesiunilor de comunicari stiintifi

 


