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Informaţii personale  

Nume / Prenume Fülöp Melinda Timea 

Adresă(e) Str.Cal.Mănăștur nr.107 bl.G7 Ap.18 

Telefon(oane)  Mobil: 0745832231 

Fax(uri)  

E-mail(uri) melinda.fulop@econ.ubbcluj.ro; fulop_melinda@yahoo.de  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 15.08.1983 

Sex Feminin 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2014 (aprilie) – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică cursuri la disciplinele: Audit financiar și Deontologie 

contabilă, seminarii la disciplinele: Audit financiar Deontologie contabilă, 

Contabilitate financiară, Contabilitate managerială, Control financiar, 

Control și audit financiar – zi și ID,  coordonare lucrări de diplomă la 

nivel licență și secretar în comisii de susținere a lucrărilor de licență și 

disertație la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, 

Management Contabil, Audit și Control – linia de studiu română. 

Activitate de cercetare științifică în domeniul contabilității, auditului, 

eticii profesionale, deontologie contabilă, calculația costurilor și 

guvernanța corporativă. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate și Audit  

Str. Teodor Mihali,  Nr.  58-60, 400951, Cluj-Napoca, România  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie 

  

  

mailto:melinda.fulop@econ.ubbcluj.ro
mailto:fulop_melinda@yahoo.de


Perioada 2009 (februarie) – 2014 (aprilie) 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică seminarii la disciplinele: Audit financiar Deontologie 

contabilă, Contabilitate financiară, Contabilitate managerială, Control 

financiar, Control și audit financiar – zi și ID,  coordonare lucrări de 

diplomă la nivel licență și secretar în comisii de susținere a lucrărilor de 

licență și disertație la specializarea Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, Management Contabil, Audit și Control – linia de studiu 

română. 

Activitate de cercetare științifică în domeniul contabilității, auditului, 

eticii profesionale, deontologie contabilă, calculația costurilor și 

guvernanța corporativă. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate și Audit  

Str. Teodor Mihali,  Nr.  58-60, 400951, Cluj-Napoca, România  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie 

  

Perioada 2007(octombrie) – 2011(Septembrie)  

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvență  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică seminarii la disciplinele: Audit financiar Deontologie 

contabilă, Contabilitate financiară, Control financiar, Control și audit 

financiar, Contabilitatea instituțiilor credit, Expertiză Contabilă, 

Contabilitate națională  – zi și ID. 

Activitate de cercetare științifică în domeniul contabilității, auditului, 

eticii profesionale, deontologie contabilă, calculația costurilor și 

guvernanța corporativă. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate și Audit  

Str. Teodor Mihali,  Nr.  58-60, 400951, Cluj-Napoca, România  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Educaţie 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2014-2015 

Calificarea / diploma obţinută Postdoctorat în cadrul proiectului  “Performanţă şi excelenţă în cercetarea 

doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” 

(Contract POSDRU/159/1.5/S/142115) 

nnDisciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Audit, Guvernanța Corporativă 

  



Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar - Managementul productivității și competitivității 

IMM-urilor  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul productivității 

Comunicare managerială 

Competitivitate economică și indicatori de performanță  

Eficientizarea resurselor umane 

Managementul și marketingul de produs 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu - Mureș  

 

Perioada 

 

2007 -2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în domeniu Contabilitate – cu calificativul foarte 

bine  

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Studii doctorale în domeniul fundament de cercetare: Contabilitate 

Titlul tezei: Auditul în guvernanța corporativă  

(îndrumător științific – Prof.univ.dr. Adriana TIRON-TUDOR)  

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice si 

Gestiunea Afacerilor , Cluj-Napoca 

 

Perioada 

 

2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecționare pentru ocupația “Formator” (Cod COR 241205) 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline studiate: 

- Dezvoltarea persoanelor și profesorilor ca formator; 

- Proiectarea programelor și activităților de formare; 

- Implementarea programelor și realizarea activităților de formare; 

- Asigurarea calității formării și evaluarea participanților; 

- Marketingul formării 

Competențe profesionale dobândite 

- Autoevaluarea prin raportarea la profilul de competențe al 

formatorului, de învățare pe tot parcursul vieții, de dezvoltare a 

competențelor transversale; 

- Proiectarea și gestionarea programelor de formare; 

- Aplicarea de metode și tehnici speciale de formare; 

- Motivarea formabililor, facilitarea învățării, sprijinirea transferului 

învățării în mediul de muncă; 

- Evaluarea învățării formabililor și evaluarea calității programului de 

formare în ansamblu; 

- Asigurarea calității, optimizarea și revizuirea unui program de 

formare; 

- Promovarea unui program de formare către beneficiar. 

 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Learn&Vision SRL Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

http://www.learnandvision.ro/  

 

Perioada 

 

2010 

Calificarea / diploma obţinută ECQA Certified Internal Financial Control Assessor 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Mediul de control 

Evaluarea riscurilor 

Activitatea de control 

Informare și Comunicare 

Monitorizare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

European Certification and Qualification Association,  Krems, Austria  

  

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Contabilitate, Relații economice internaționale, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice si 

Gestiunea Afacerilor , Cluj-Napoca 

 

Perioada 

 

2006 

Calificarea / diploma obţinută Traducător autorizat Germană-Română-Germană 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Justiţiei 

  

 

Perioada 

 

2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licența – Economist licențiat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Contabilitate, Relații economice internaționale, Economie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice si 

Gestiunea Afacerilor , Cluj-Napoca 

  

http://www.learnandvision.ro/


 

Perioada 
 

2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificate de competenţă profesională - Programator analist ajutor 

nivelul 2 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic “Joseph Haltrich” 

 

Perioada 
 

2002 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de limba germana ‚’’Sprachdiplom Zweite Stufe von der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland’’ 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Germană   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland’ 

 

Perioada 
 

1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Informatică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic “Joseph Haltrich”  

Aptitudini şi competenţe 

personale 
 



Proiecte de cercetare-dezvoltare Director de proiect 

1. PNIII - P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD / Subprogramul 

1.1 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori PN-III-P1-1.1-MC-

2019-0045 -2019-10-06 - 2019-10-09  

2. PNIII - P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD / Subprogramul 

1.1 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori PN-III-P1-1.1-MC-

2019-0030 - 2019-08-26 - 2019-08-31 

3. PNIII - P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD / Subprogramul 

1.1 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori PN-III-P1-1.1-MC-

2019-0015 - 2019-07-23 - 2019-08-11 

4. PNIII - P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD / Subprogramul 

1.1 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori PN-III-P1-1.1-MC-

2018-0528 - 2018-07-09 - 2018-08-05 

5. PNIII - P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD / Subprogramul 

1.1 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori PN-III-P1-1.1-MC-

2018-0318 - 2018-05-23 - 2018-05-28 

6. PNIII - P1 - Dezvoltarea sistemului national de CD / Subprogramul 

1.1 - Proiecte de mobilitate pentru cercetatori PN-III-P1-1.1-MC-

2017-2396 - 2017-09-01 - 2018-03-31 

 

Membru în echipa UBB, partener în cadrul proiectelor internaționale: 

 1. PEST -Partnership for exchange of Experience in student on the 

job Training, LLP-LDV/Par/2013/RO/357, perioada 2013 – 2015  

 2. ADAPTYKES - ADAptation of trainings based up on the Finish 

Workplace Development Programme (TYKES), număr pr. 2012-1-

HU1-LEO05-05847, perioada, 2012-2015  

 3. ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults, LLP-LdV-

TOI-2011-HU-018, perioada 2011-2014  

 

Limba(i) maternă(e) Maghiar 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 

 

Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza 

Limba  C1 Germana C1 Germana C1 Germana C1 Germana C1 Germana 

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

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Capacitate de comunicare, convingere, negociere şi îndrumare dobândite şi 

consolidate în timpul activităţii de cadru didactic care presupune contactul direct 

cu studenţii  

Diplomă de participare – Modele de armonizare a practicilor în domeniul 

managementului financiar al proiectelor finanțate prin FSE – contract 

POSDRU/41/3.3/G/40317 



Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare, aptitudini 

dobândite din perioada studenţiei  

Tutore de practică în proiectul  Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane POSDRU/7/2.1/S/1 „Convergenţa pregătirii universitare cu 

viaţa activă” 2010-2011 

Organizarea – Olimpiada studenților faza locală  2010   

Organizarea – Conferinței studenților contabili 2013 

Organizarea – Conferinței studenților contabili 2014 

Organizarea – Workshop-ului  „Provocările actuale ale profesiei de audit”  

organizat de către Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor, în parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din România 

și Magyar Könyvvizsgálói Kamara Ungaria.  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Cunoștințe hardware și software în domeniul IT, abilități specifice activităților cu 

caracter financiar-contabil. 

E-learning – Articulate Studio 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Ms Office (Word , Excel, Pawer Point), Spss, Foxpro, Visual Fox  

 

Permis(e) de conducere 
 

B 

 

 

Membru în organisme 

profesionale internaționale/ 

naționale 

 

 

 

Membru în cadrul International Association for Accounting Education and 

Research (IAAER)  

Membru în cadrul The European Auditing Research Network  

Membru  activ în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați 

din România (2014) 

  

 

  Data:       Semnătura: 

       Lector univ.dr. Melinda Timea FÜLÖP 

          08.01.2021 


