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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BORMA AFRODITA  
E-mail aborma@uoradea.ro 

Naţionalitate română  

Sex Feminin  
 
 
 

 

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice_ 

asistent universitar dr. 
 
 
 

 

Experienţa profesională  
  

Perioada 23/02/2009 – până-n prezent  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar titular 

Activităţi si responsabilităţi principale susţinerea seminariilor la disciplinele: Economie Europeană, Doctrine economice contemporane, 
tehnica operațiunilor de turism, Tehnici promoționale, Resurse și destinații turistice, Tehnica 
amenajărilor turistice, Ecoturism și turism rural, Administrarea intreprinderii de comerț, turism și 
servicii, Proiecte economice și jocuri de întreprindere, Strategii investiționale în afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 
Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar - Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
 

 

Perioada 01/12/2008 - 30/11/2009  

Funcţia sau postul ocupat asistent ştiinţific 

Activităţi si responsabilităţi principale cercetare, menţinere relaţiilor cu ofertanţii de pachete turistice din Judeţul Bihor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 
Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare-Proiect Phare Turism 
  

  

Perioada 28/10/2007 - 23/02/2009  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar suplinitor 

Activităţi si responsabilităţi principale susţinerea seminariilor la disciplinele: Economie Europeană, Istoria Gândirii Economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea 
Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Ştiinţe Economice 
  

Perioada 20/10/2000 - 30/11/2008  

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi si responsabilităţi principale contabilitate primară, întreţinerea relaţiilor cu banca, Camera de Comerţ, Camera de Muncă, 
Administraţia Financiară 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Hydro S.A. 
Şos. Borşului nr.7, 3700 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii 
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Perioada 20/10/1998 - 20/10/2000  

Funcţia sau postul ocupat contabil 

Activităţi si responsabilităţi principale contabilitate primară 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Hydro S.A. 
Şos. Borşului nr.7, 3700 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Construcţii 

Perioada 01/09/1995 - 01/10/1995  

Funcţia sau postul ocupat învăţătoare 

Activităţi si responsabilităţi principale realizarea obiectivelor cuprinse în planul de învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr.9 
Mihai Eminescu, 3700 Oradea (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Învăţământ primar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

 

 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de 
             învăţământ/furnizorului de formare 

       Nivelul în clasificarea naţională sau            
internaţională 

 

Perioada 

08.04.2014-07.12.2015 

Diplomă de absolvire a studiilor postdoctorale în cadrul proiectului “SOCERT. Societatea cunoaşterii, 
dinamism prin cercetare”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, număr de identificare contract: 
POSDRU/159/1.5/S/132406 

 

 
   Universitatea din Oradea (Facultatea de Ştiinţe Economice) 

Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

 

 

 

  01.10.2009 -26.09.2013 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în economie/Diplomă de doctor  

 Teza de doctorat intitulată „Turismul și dezvoltarea în context euroregional. Studiu de caz: 
Euriregiunea Bihor – Hajdu-Bihar”. 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Microeconomie aprofundata, Macroeconomie aprofundata, Dezvoltare regionala, Metodologia 
cercetarii, etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare  

 
       Nivelul în clasificarea naţională sau            

internaţională 

Universitatea din Oradea (Facultatea de Ştiinţe Economice) 

Armatei Române, 3700 Oradea (România) 
 
- 

Perioada 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ 

 

Perioada 

03/10/2011- 29/02/2012 
  Mobilitate în cadrul  proiectului: „Studii doctorale şi doctoranzi pentru cercetarea competitivă  în  
societatea bazată pe cunoaştere” 

 Universitatea din Debrecen, Facultatea de Economie şi Business 

 

   01/10/2005 - 08/07/2007  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master/ Specializarea: Economia şi managementul serviciilor turistice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

  turism 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea (Facultatea de Ştiinţe Economice) 
Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 01/10/1998 - 08/07/2000  

Calificarea/diploma obţinută Economist licențiat/Diplomă de licenţă/ Specializarea: Management 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea (Facultatea de Ştiinţe Economice) 
Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 01/10/1995 - 08/07/1998  

Calificarea/diploma obţinută Referent economic/ Diplomă de absolvire/ Specializarea: Conducerea unităților comerciale și de 
turism 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

turism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea (Colegiul Tehnic, Economic şi de Administraţie) 
Armatei Române, 3700 Oradea (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 15/09/1990 - 15/06/1995  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

pedagogie, psihologie, 
practică pedagogică, 
metodologia predarii la ciclul primar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic Iosif Vulcan (Învăţătoare) 
Iuliu Maniu, 3700 Oradea (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română/ Maghiară 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Franceză  C1 Utilizator 
experimentat  

C1 Utilizator 
experimentat  

B2 Utilizator 
independent  

B2 Utilizator 
independent  

B2 Utilizator 
independent  

Engleză  B2 
Utilizator 

independent  B2 
Utilizator 

independent  A2 
Utilizator 
elementar  A2 

Utilizator 
elementar  B1 

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale spiritul de echipă, 

deprinderi de comunicare, 
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rezolvarea unor situaţii critice 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice capacitatea de a coordona diferite activităţi 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice permis de conducere categoria B 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea programelor: Microsoft Office-(Word, Excel, PowerPoint) 

  

Competente si aptitudini artistice desen (pictură), design vestimentar şi de interior 
  

Alte competenţe şi aptitudini activităţile cu copiii (excursii, evenimente,...) 
  

Permis de conducere B  
 
 
 

 

Informaţii suplimentare oct.2008-iun.2009 absolvirea cursului de pregatire a profesorilor- Universitatea Oradea, DPPD 
  

Anexe Diplomă de absolvire a studiilor postdoctorale 
Diploma de doctor în economie 
Certificat de absolvire-DPPD 
Atestat de limbă străină (franceză) 
Diplomă de Master, Diplomă de Licenţă, Diplomă de absolvire 
Diplomă de bacalaureat 

 
 
 
 
 
 
 

15.04.2018 


