
 

  
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Hurbean Luminiţa 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri)  

E-mail(uri) luminita.hurbean@e-uvt.ro, lhurbean@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin  
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Februarie 2003 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 

 
Octombrie 2001 – Februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie 

 
Perioada 

 
Octombrie 1997 - Octombrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

 
Perioada 

  
Octombrie 1991 - Octombrie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale     Didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
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Educaţie şi formare 

 

Perioada 1994 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Economice, Domeniul Cibernetică și Statistică Economică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

 
1986 – 1991 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  franceză   B1 B2   B1 B1   B1 

Limba engleză   C1 C1   B2 B2   C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Munca în echipă, adeptă a comunicării deschise şi sprijinului reciproc 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Participarea la iniţiativele academice SAP, Microsoft, IBM 
Participarea la organizarea de conferinţe şi alte evenimente din domeniul 
informaticii economice 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Participarea la evaluarea de lucrări pentru conferinţe internaţionale (peer review) 
  Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate 
  Expert în evaluarea proiectelor CNCSIS 
  Participarea în proiectul de implementare a sistemului informatic integrat la 
Universitatea de Vest din Timişoara 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Competenţe avansate în aplicațiile din Microsoft Office – certificare Excel, Word,               
Access, Powerpoint 

  Competenţe în SAP ERP și Clarvision ERP 
  Certificat de instructor ECDL 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Afilieri profesionale Membru al Association for Information Systems 
Membru al INFOREC, asociație națională pentru informatica economică (2002-
2017) 

  

  



 

  
 

 

 

Informaţii suplimentare Publicaţii de specialitate: 
- 14 cărţi (din care 6 ca unic sau prim autor) în domeniul sistemelor 
informaţionale pentru afaceri 
- peste 90 de articole şi lucrări publicate în reviste de specialitate, volume ale 
conferinţelor naţionale şi internaţionale şi în baze de date indexate, dintre care 
peste 30 lucrări publicate în reviste indexate şi 10 lucrări în volume de conferinţe 
internaţionale indexate ISI 
  

 
 

11/11/2019       Semnătura 
           



SCRISOARE DE MOTIVARE 

 

 

Subsemnata, Hurbean Luminița, conferențiar universitar la Facultatea de Economie și 

de Administrare a Afacerilor din Universitatea de Vest din Timișoara, prin prezenta îmi 

exprim intenția de a candida la alegerile pentru Consiliul FEAA din partea Departamentului de 

Sisteme Informaționale pentru Afaceri. 

Următoarele argumente se găsesc în sprijinul acestei intenții: experiența adunată în 

cei 28 de ani de carieră academică, cu rezultate notabile atât pe plan didactic, cât și în 

cercetarea științifică, precum și competențele profesionale demonstrate în implicarea mea în 

toate acțiunile și activitățile prin care am putut sprijini Facultatea și Departamentul din care 

fac parte. 

Aceste argumente se regăsesc cu siguranță la mulți dintre colegii mei, astfel încât 

găsesc necesar să le întăresc prin câteva trăsături și dorințe care pot forma motivația 

candidaturii mele: 

 caracterul meu deschis, pozitiv și contructiv în abordare; 

 incapacitatea de a mă mulțumi cu puțin; 

 dorința de a avea studenți mai buni și mai activi, cât mai mulți viitori absolvenți de 

care să fim mulțumiți, chiar mândri; 

 aspirația de a face parte dintr-o școală modernă și a de a contribui la creșterea ei; 

 optimismul meu că putem avea o lume mai bună. 

În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare a Facultății noastre cărora mă raliez și pe 

care le voi susține, cele mai reprezentative sunt: 

 corelarea ofertei academice cu cererea, revizuirea și orientarea conținutului 

programelor de învățământ către prioritățile de formare, cu o pondere mai mare a 

practicii și aplicabilității, dar şi spre dezvoltarea creativității studenților; 

 revigorarea procesului didactic, recâștigarea interesului studenților pentru școală 

și creșterea ponderii evaluării pe parcurs în notarea acestora; 

 găsirea de soluții pentru creșterea cercetării științifice, cum ar fi atragerea 

efectivă a doctoranzilor în echipe de cercetare, dar și promovarea de teme 

interdisciplinare, în care să colaboreze profesori din departamente diferite; 

 valorificarea infrastructurii IT&C existentă ca urmare a eforturilor investiționale 

din ultimii ani în sprijinul tuturor obiectivelor de mai sus. 



În spiritul celor menționate mai sus, îmi exprim speranța că voi primi încrederea 

colegilor mei pentru ocuparea unui loc în Consiliul FEAA. 

 

 

Timișoara, 12 noiembrie 2019     Luminița Hurbean   

 

 

 

  



 

 

 

DECLARAȚIE 

 

 

 

 Subsemnata, Hurbean Luminița, conferențiar universitar la Facultatea de Economie și 

de Administrare a Afacerilor din Universitatea de Vest din Timișoara, declar pe propria 

răspundere că nu am lucrat și nu am colaborat niciodată cu Securitatea. 

 

 

Timișoara, 12 noiembrie 2019       

 

 

 

 


