
 

Curriculum vitae 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  DORGO L.  MINODORA 

Adresa  nr.36, ap. 28, str. Kossuth Lajos, cod. 530224, Miercurea 

Ciuc, jud. Harghita, România 

 

Telefon  0266-313309 Mobil: 0745654890 

E-mail  dorgominodora@yahoo.com 
 

Cetăţenia  Română 
 

Data şi locul naşterii  05 iunie 1951, Miercurea Ciuc jud. Harghita   
 

 

Funcţia şi locul de muncă 

(universitatea, facultatea, 

catedra)  

 Lector universitar, Universitatea „Sapientia” din municipiul 

Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane 

și Inginerești din Miercurea Ciuc 
 

Educaţie şi formare. Diploma obţinute 
 

 Studii postuniversitare de doctorat la Universitarea de Vest din Timişoara între anii 

2001-2004, – titlu  ştiinţific de doctor în contabilitate, din  24 aprilie. 2005; 

 Curs ECDL, program “Start”,absolvit în anul 2007; 

 Curs de evaluator de întreprinderi la CECCAR Filiala Harghita Miercurea Ciuc anul 

2004;   

 Curs de perfecţionare profesională în domeniul ”Standarde internaţionale de 

contabilitate” la Şcoala Română de Afaceri, Filiala Harghita, anul 2002; 

 Examen de titularizare în învăţământ la Grupul Şcolar Economic “Joaness Kajoni” 

din Miercurea Ciuc, anul 2002; 

 Examen de definitivat în învăţământ, specialitatea – contabilitate – la Universitatea 

din Craiova, anul 2001; 

 Persoană agreată de  Ministerul Finanţelor Publice din anul 2001; 

 Studii postuniversitare de “Psiho-pedagogie” la Universitatea “Transilvania” din 

Braşov, anul 2000; 

 Contabil  autorizat cu studii superioare din anul 1996; 

 Expert contabil din anul 1996 cu legitimaţia nr.7199 CECCAR Filiala Harghita şi 

membră GEJ(Grupul Experţilor Judiciari ) Legitimaţia nr. 2210/2010; 

 Studii postuniversitare “ Planificare, organizare şi conducere economică” la 

Universitatea “ Al. I. CUZA"din Iaşi, 1981 – 1982; 

 Curs de “Organizarea şi planificarea societăţilor cu profil de turism” la Centru de 

Formare şi Perfecţionare al Cadrelor din Industria Hotelieră şi Turism” Bucureşti, 

din cadrul Ministerului Turismului, anul 1987; 

 Studii universitare la Universitate din Timişoara,  Facultatea de ştiinţe economice în 

perioada 1974 – 1979, licenţiat în ştiinţe economice, specialitatea  - finanţe şi 

contabilitate .  

 

 

 

 



 

Experienţa profesională 

 Incepând din anul universitar 2012/2013, predau în calitate de lector 

universitar la Universitatea Sapienţia din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc jud. Harghita, catedra de Ştiinţa 

Afacerilor. 

 Din semestrul II al anului universitar 2011-2012, am fost lector univ. asociat 

invitat la Universitatea Sapienţia din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc jud. Harghita, catedra de Ştiinţa 

Afacerilor, unde am predat în acestă calitate până am ocupat prin concurs 

postul de lector univeristar. 

 Începând cu anul universitar 2010-2011 şi semestrul I al anului universitar 

2012 am fost cadru univeristar asociat la Universitatea Sapienţia din Cluj 

Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea Ciuc jud. 

Harghita, catedra de Ştiinţa Afacerilor. 

 Din anul 2000 şi până în prezent sunt profesor Gradul I, de contabilitate şi 

servicii turistice la Grupul Şcolar Economic “Joannes Kajoni” din Miercurea 

Ciuc. Menţionez că, încă din anul 1991 am lucrat la acest liceu ca profesor 

colaborator, timp în care am predat numai  materii de specialitate din 

domeniul economic. 

 În anul 2010, am obţinut calitatea de consultant fiscal, fiind şi în prezent 

membru active al Camerei Consultanţilor Fiscali din România. 

 Din anul 1996 deţin calitatea de experti contabil, iar din anul 2010, până în 

prezent, fac parte şi din Grupul Experţilor Judiciari, din cadrul Filialei 

CECCAR Harghita. 

 În anul 2000 am deschis un Cabinet de activitate independentă de 

contabilitate şi expertiză contabilă, AI Dorgo Minodora, care funcţionează şi 

în prezent. In cei 11 ani de acitvitate am făcut numeroase expertize contabile 

judicare, am îndepinit funcţia de cenzor la mai multe societăţi şi am auditat 

conturile unor societăţi bancare din sistemul cooperatist.    

 Între 1991 – 2000 am ocupat funcţia de director executiv la SCAT 

“BRADUL” SA din Miercurea Ciuc, societate cu profil de servicii turistice şi 

alimentaţie publică,  care a luat fiinţă în urma divizării Oficiului Judeţean de 

Turism Harghita în societăţi comericale independente. 

 Între 1986 – 1990 am fost şef birou “Organizare, planificare, personal, 

învăţământ, retribuire, juridic” la Oficiul Judeţean de Turism Harghita din 

Miercurea Ciuc. A fost perioada însuşirii temeinice a problemelor legate de 

activitatea  turistică şi alimentaţie publică prin cursuri de specializare şi prin 

muncă de răspundere efectivă avută. 

 În perioada  1980-1985 am lucrat ca economist la Comisia Teritorială de 

Planificare din cadrul Consiliului Popular al judeţului Harghita din municipiul 

Miercurea Ciuc ca specialist pe probleme de comerţ  şi turism. Activitatea la 

acest organ de sinteză m- a format specialist în domeniul comerţului şi 

turismului prin numeroasele lucrări tematice şi de analiză întocmite şi 

înaintate cadrelor de conducere. 

 Între anii 1979-1980, după obţinerea diplomei de licenţă în ştiinţe economice 

am lucrat ca economist la Filatura de Mătase Naturală din Lugoj jud. Timiş, 

unde am avut posibilitatea să cunosc activitatea din industria uşoară, 

respective cea din confecţii şi cea a  filaturii de mătase naturală singura 

unitate de acest gen din ţară. 

 



Alte funcţii deţinute (nedidactice) 

 1991-2000, director executiv la SCAT “BRADUL” SA din Miercurea Ciuc. 

 1986-1990, şef birou “Organizare, planificare, personal, învăţământ, retribuire, 

juridic” la Oficiul Judeţean de Turism Harghita; 

 1980-1985, economist la la Comisia Teritorială de Planificare din cadrul 

Consiliului Popular al judeţului Harghita; 

 1979-1980, economist la la Filatura de Mătase Naturală din Lugoj jud. Timiş; 

 

 

Limbi străine cunoscute  

Nivel vorbit/scris  

Limba maternă:  Limba română 

 

Limbi străine:           citit  scris  vorbit 
                 Limba maghiară f..bine  f..bine  f..bine 

     Limba franceză bine  bine  bine 

 
 
 

Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse) 

Începând cu anul universitar 2010-2011, ţin cursuri la Univeristatea Sapineţia din Miercurea 

Ciuc, la următoarele discipline: Contabilitate financiară, Contabilitate financiară II. – 

Contabilitate şi fiscalitate, Contabilitate de gestiune, Contabilitate aprofundată,  Expertiză şi 

consultanţă contabilă. Tot în această perioadă am coorodonat lucrări de licenţă încrediţate de 

catedra de specialitate 

 

Activitatea de cercetare 

 Autor de numeroase articole de specialitate publicate în revista “ANOTIMPURI”, 

revista cercetătorilor şi specialiştilor bănăţeni din agricultură, alimentaţie, 

silvicultură, gospodărirea apelor şi protecţia mediului, din Timişoara jud. Timiş. 

 Coautor la ghidul turistic “Erdélyi turák” (Trasee turistice ardelene) Editura 

“Kornétás” din Budapesta, 2002. 

 Autor unic al lucrării “Contabilitatea de gestiune în turism” Editura “Magister” din 

Miercurea Ciuc, 2004. 

Domeniul de cercetare 

Ştiinţe economice, domeniul contabilitate şi turism. 

 

Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale 

 Expert contabil judiciar, membru CECCAR Filiala Harghita: 

 Consultant fiscal, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali din România; 

 Membru a comisiei de arbitraj de pe lângă Camera Comerţ şi Industrie a jud. 

Harghita. 

 

Membru în colective de redacţie   

 Membru în Comitetul de redaţie  în perioada 2001-2008,  la revista „Anotimpuri”din 

Timişoara jud. Timiş. 

 

 

Data 22.09. 2017       Dr. Dorgo Minodora 



Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă .........* 

 

 

Numele şi prenumele DORGO L. MINODORA 

 

A. Teza de doctorat 

Titlul tezei de doctorat: “GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR 

COMERCIALE DE TURISM”, Universitatea de Vest Timişoara 

-     Conducătorul tezei: Prof. univ. dr. Mihail Epuran 

  

B. Cărti publicate 

    Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr. pagini  

-  Coautor la ghidul turistic “Erdélyi turák” (Trasee turistice ardelene) Editura “Kornétás” 

din Budapesta, 2002. 

 Ghidul turistic conţine 510 pagini din care texul  de la pagina 271 până la pagina  

281, a fost elaborate de subsemnata. 

 

B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în străinătate 

 

B2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la 

edituri recunoscute CNCSIS 

- Autor unic al lucrării “Contabilitatea de gestiune în turism” Editura “Magister” 

din Miercurea Ciuc, 2004, care conţine în total 121 de pagini, stucturate pe trei 

capitole. 
 

 B3. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la alte edituri 

sau pe plan local 

 

B4. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web 

Numai cele care au nr. ISBN. 

 

B5. Capitole de cărţi publicate în străinătate 

       

B6. Capitole de cărţi publicate în ţară  

 

C. Lucrări ştiinţifice publicate  

 Autor (autori), titlu, revista, volumul, nr, anul, pagini (de la … – la…),  eventual  nr. ISSN  

 

C1. Lucrări ştiinţifice publicate  în reviste cotate ISI  

 

C2. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale 

(indicaţi şi baza de date) 

 

C3. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (altele decât cele 

menţionate anterior) 

 

C4. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS (altele 

decât cele din baze de date internaţionale) 

 

C5. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste, altele decât cele menţionate anterior 

 



C6. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice 

       

D. Traduceri de cărţi, capitole de cărţi, alte lucrări ştiinţifice 

  

E. Editare, coordonare de volume  

 

F. Invenţii 

 

G. Contracte de cercetare (menţionaţi calitatea de director sau membru) 

 

H. Creaţia artistică 

 

H1 Participări la manifestaţii artistice internaţionale 

 

H2. Participări la manifestaţii artistice naţionale  

 

H3. Expoziţii, filme, spectacole, concerte, discuri de autor, opere internaţionale 

 

H4. Expoziţii, filme, spectacole, concerte, discuri de autor, opere naţionale 

 

H5. Produse cu drept de proprietate intelectuală în domeniul artistic 

     

I. Premii, distincţii 

 

J. Citări  

Menţionaţi  citările lucrărilor  proprii în reviste de specialitate şi cărţi de specialitate (fără 

autocitări).  

Citările pot fi puse şi direct după fiecare lucrare ştiinţifică sau carte cu litere de 9 puncte şi 

cu indentare mai mare, sau într-o anexă separată.    

 

K. Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale 

Menţionaţi cele la care aţi prezentat comunicări 

 

L. Alte realizări semnificative 

 

 

 

 
      Declar pe propria răspundere că nu sunt implicată în procese cu caracter penal şi nu am 

fost condamnată. 

 
Data 20.01. 2014 

 

 

 

                                                                            Dr.  Dorgó  Minodóra    
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