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Informaţii personale  

Nume / Prenume DODESCU,  Anca Otilia 

E-mail(uri) adodescu@uoradea.ro  

 
Experienţa profesională 

 

Perioada   din decembrie 2004 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente diisciplinelor: Istoria gândirii 
economice, Economie europeană (ciclul I – licenţă), Economia integrării europene, Economie şi politici 
europene, Politici comunitare, Economie publică, Ecoomie şi politici publice de dezvoltare, Economie 
regională și locală, Economia şi administrarea afacerilor în plan regional şi local, Proiecte cu finanțare 
europeană (ciclul II – master şi ciclul III – doctorat); 

- coordonare şi participare proiecte de cercetare-dezvoltare; 
- alte activităţi în sfera învăţământului la distanţă, educaţiei continue, educaţiei adulţilor, dezvoltării 

învăţământului superior economic. 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 
 
învăţământ superior 

 

Perioada 

 
Funcţia  

sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 
din mai 2015 până în iunie 2016 
  
 
Administrator public (County Manager) 
 
 
- coordonarea proiectelor Consiliului Judeţean Bihor cu finanţare din fonduri UE; 
- semnarea documentelor necesare depunerii şi implementării proiectelor Consiliului Judeţean Bihor cu 

finanţare din fonduri nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse;  
- coordonarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, potrivit delegării de competenţă; 
- coordonarea serviciilor publice de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate 

şi/ sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 
judeţean, potrivit delegării de atribuţii; 

- propunerea unor soluţii pentru îmbunătăţirea funcţionării aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Bihor;  

- urmărirea rezolvării de către structurile din cadrul Consiliului Judeţean Bihor a sarcinilor rezultate din 
corespondenţa repartizată;  

- elaborarea unor propuneri referitoare la asigurarea şi managementul resurselor umane, financiare, 
tehnice şi/ sau materiale ale Consiliului Judeţean Bihor gestionate în limita competenţelor delegate de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;  

- propunerea unor planuri de acţiune pentru implementarea strategiilor Consiliului Judeţean Bihor şi 
urmărirea realizării acestora etc.  

 
Consiliul Județean Bihor, str. Parcul Traian, nr. 5, Oradea, Bihor, cod 410033 
 
  management în administrația publică 

Perioada    din octombrie 2011 până în septembrie 2012 

Funcţia  
sau postul ocupat 

  Director - Departamentul de Economie, Facultatea de Ştiinţe Economice; 
Membru al Consiliului Departamentului de Economie;  
Membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;  

mailto:adodescu@uoradea.ro


 Curriculum vitae  
Anca Otilia DODESCU  

 

 

Membru al Senatului Universităţii din Oradea şi membru al Comisiei de Buget-Finanţe a Senatului 
Universităţii din Oradea. 

Activităţi şi responsabilităţi principale - conducerea executivă a departamentului, cu ajutorul  Consiliului departamentului; 
- coordonarea actualizării planurilor  de învăţământ în conformitate cu standardele naţionale şi interne;; 
- coordonarea elaborării statelor de funcţii în conformitate cu procedura aprobată de Senatul universitar; 
- managementul calităţii şi managementul financiar al departamentului; 
- selecţia, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi iniţierea încetării relaţiilor contractuale de muncă 

ale personalului din departament; 
- prezidarea şedinţelor de Consiliu ale Departamentului; 
- alte atribuţii înscrise în legislaţia naţională, stabilite de Consiliul Departamentului, Consiliul Facultăţii 

sau Senatul universitar. 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3,           
Oradea, Bihor, cod. 410087 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  management în învăţământul superior  

Perioada   din aprilie 2004 până în februarie 2008; 
  din februarie 2008 până în octombrie 2011. 

Funcţia  
sau postul ocupat 

Decan - Facultatea de Ştiinţe Economice; 
Preşedinte al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea; 
Membru al Consiliului Departamentului ID, Universitatea din Oradea; 
Membru al Senatului Universităţii din Oradea şi membru al Comisiei de Buget-Finanţe a Senatului 
Universităţii din Oradea. 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

- coordonarea întregii activităţi a facultăţii; 
- reprezentarea facultăţii în raporturile juridice ale acesteia; 
- alinierea strategiei facultăţii la reforma impusă de U.E în acord cu strategia generală a universităţii şi 

cu reglementările legale în vigoare; 
- urmărirea compatibilizării interne şi externe a facultăţii, în vederea integrării educaţionale; 
- supervizarea planurilor de învăţământ şi statelor de funcţii didactice; 
- supervizarea rapoartelor de autoevaluare întocmite la nivelul facultăţii în vederea autorizării sau 

acreditării specializărilor noi şi a celor existente; 
- coordonarea desfăşurării examenelor de admitere, licenţă şi absolvire; 
- urmărirea întocmirii şi eliberării diplomelor şi certificatelor de absolvire; 
- coordonarea tuturor relaţiilor facultăţii cu alte facultăţi, structuri academice, instituţii, firme etc. din ţară 

şi străinătate; 
- coordonarea prognozării, elaborării şi execuţiei bugetului la nivelul facultăţii; 
- coordonarea activităţilor care au ca obiectiv îmbunătăţirea imaginii facultăţii; 
- coordonarea relaţiilor facultăţii cu mass – media; 
- colaborarea cu asociaţiile studenţeşti; 
- supervizarea evaluării şi promovării personalului didactic şi nedidactic; 
- supravegherea situaţiei bazei materiale, spaţiilor şi a dotărilor didactice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

management, reprezentare în învăţământul superior  

Perioada   din octombrie 1999 până în martie 2004 

Funcţia  
sau postul ocupat 

Director - Departamentul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă; 
Preşedinte al Consiliului Departamentului ID  

Activităţi şi responsabilităţi principale - înfiinţarea şi dezvoltarea învăţământului la distanţă (implementare standarde de calitate specifice,  
dezvoltare şi distribuţie de materiale didactice specifice, dezvoltare infrastructura de servicii specifice: 
administrative, comunicare, consiliere, tutorat, utilizare medii de învăţare virtuale etc.);  

- coordonarea întregii activităţi a departamentului; 
- coordonarea relaţiilor departamentului cu facultăţi, structuri academice, instituţii, firme etc. din ţară şi 

străinătate; 
- coordonarea prognozării, elaborării şi execuţiei bugetului la nivelul departamentului; 
- supravegherea situaţiei bazei materiale şi a dotărilor specifice învăţământului la distanţă; 
- activităţi în sfera educaţiei continue, educaţiei adulţilor;  
- coordonare proiecte finanţate de Comisia Europeană. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

management în învăţământul superior 

Perioada   din octombrie 2000 până în decembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente diisciplinelor: Istoria gândirii 
economice, Economia integrării, Metodologia cercetării ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

Perioada   din octombrie 1999 până în octombrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente diisciplinelor: Istoria gândirii 
economice, Metodica predării economiei politice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

Perioada    din octombrie 1996 până în octombrie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente disciplinelor: Economie 
politică, Istoria gândirii economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

Perioada   octombrie 1993 – octombrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular   

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente disciplinelor: Economie 
politică, Istoria gândirii economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3, Oradea, 
Bihor, cod. 410087 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat -  
Proiecte de cercetare – dezvoltare 

 

- expert raportor pentru România pentru 2013-2017 - Annual Report on Inclusive 
Entrepreneurship in Europe, OECD-EU Project on Self-Employment and Entrepreneurship in 
Europe, OECD, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development / LEED, Progamme, 
Web: http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm;. 

- manager proiect: Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între 
universităţi şi mediul de afaceri (acronim: PRACTeam), cod (număr de identificare proiect) ID: 
64150, câştigat prin competiţie, în august 2010, cofinanţat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Numărul de referinţă 
al programului (CCI): 2007RO051PO001, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul 
vieţii cu piaţa muncii”, Domeniu major de intervenţie 2.1. - „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, 
Cerere de propuneri de proiecte nr.90 - Învaţă o meserie!, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, 
Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Parteneri: Universitatea 
de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea 
„Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; Valoarea 
totală a proiectului: 20.941.500 lei; Web: www.practeam.ro; Perioada de implementare: 
01.10.2010 – 31.09.2013. 

- responsabil UO proiect: Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor 
tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din 
RD V VEST şi RD VI NORD-VEST, proiect cofinanţat din Fondul Social European - „Investeşte în 
oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; 
Axa prioritară 3 „Corelarea adaptării lucrătorilor şi a întreprinderilor"; Domeniul major de 
intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 

http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm
http://www.practeam.ro/
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adaptabilităţii"; Contract: POSDRU/81/3.2/S/59730; Beneficiar: Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş; Parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor; Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; SIVECO 
România SA, Bucureşti; Valoarea totală a proiectului: 5.329.685 lei; Perioada de implementare: 
01.01.2011 – 31.12.2012. 

- expert cercetător în cadrul proiectului: Establishment of R+D programmes in the field of new 
public management between economic faculties of higher education in Hajdu-Bihar and Bihor 
Counties, cofinanţat prin European Regional Developmet Fund, prin Programul Hungary-Romania 
Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013; Contract: HURO/0901/277/2.2.2; Beneficiar: 
Uiversitatea din Debrecen (Debreceni Egyetem), Facultatea de Economie şi Administrarea 
afacerilor; Partener: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Valoarea totală a 
proiectului: 80.818 euro; Perioada de implementare: 01.03.2011 – 29.02.2012. 

- expert lector în cadrul proiectului: Flexibilitate şi performanţă prin management (acronim: 
PERFORMER), cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Contract: POSDRU/81/3.2/S/57620, ID: 
57620;Beneficiar: Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor; 
Partener: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Valoarea totală a 
proiectului: 2.137.229 lei; Web: http://s132.central.ucv.ro/performer/; Perioada de 
implementare: 02.12.2010 – 31.01.2012. 

- manager proiect: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală 
antreprenorială pentru femei (AntrES), cod (număr de identificare proiect) ID: 2427, câştigat prin 
competiţie, în aprilie 2008, cofinanţat prin Fondul Social European, prin prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-2013, „Fii întreprinzător!”, 
Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de 
Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”; Nr.ref. 2007RO051PO001; Contract: 
POSDRU/9/3.1/S/5; Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; 
Parteneri: Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)- P1; 
Universitatea de Vest Timişoara (UVT) – P2; Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad - P3; Universitatea 
de Nord din Baia Mare – P4; Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa – P5; Fundaţia „Academia 
Comercială” din Satu Mare – P6; Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR) – 
P7; Valoarea totală a proiectului: 12.500.104 lei; Web: www.antres.ro; Perioada de 
implementare: 05. 01. 2009 – 04.01.2011. 

- manager proiect: Cooperarea economiştilor pentru dezvoltarea Euroregiunii Bihor Hajdu Bihar, 
câştigat în aprilie 2008, finanţat prin Programul PHARE CBC 2006/ INTERREG IIIA România – 
Ungaria, Prioritatea Nr. 2, Măsura 2.3: Incurajarea cooperarii dintre institutii si comunitati (proiecte 
de tipul „people to people”, finantate din Fondul Proiectelor Mici), Linie bugetară: RO-2006/018-
448.01.01, Nr.ref. RO-2006/018-448.01.01–63-2.3; Beneficiar: Asociaţia Generală a 
Economiştilor din România – filiala Bihor; Parteneri şi asociaţi în proiect: Magyar Közgazdász 
Társaság (Hungarian Economists Association - HEA); North Great Plain Regional Development 
Agency (NGPRDA), Debrecen, Ungaria; Consiliul Judeţean Bihor (CJB); Fundaţia Euroregiunii 
Bihor-Hajdú-Bihar; Valoarea totală a proiectului: 26.900,00 Euro; Web: 
www.forumuleconomistilor.ro, Perioada de implementare: 01.01.2009 - 30.06.2009;  

- director implementare în cadrul proiectului: Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete 
turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, finanţat prin Programul Phare 
CBC 2006/INTERREG IIIA România – Ungaria; Contract PHARE CBC 2006/018-
446.01.01.01.01.15; Manager de proiect: prof. univ. dr. Botezat Elena; Beneficiar: Universitatea 
din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Parteneri: Consiliul Judeţean Bihor, 
Autoguvernarea judeţului Hajdu-Bihar, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Bihor, Asociaţia 
Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor, Fundaţia Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar 
(asociat), Valoarea totală a proiectului: 85.841,60 euro; Web: 
http://steconomice.uoradea.ro/turism-bihor-hajdubihar/; Perioada de implementare: 
16.08.2008 – 16.08.2009;  

- titular curs Economie publică/ Economie şi politici publice, membru în echipa managerială a 
proiectului: EU Sustainable Economic Development and Competitiveness - Jean Monnet 
European Module, câştigat prin competiţie internaţională, în august 2008, şi finanţat de Comisia 
Europeană, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA), prin JEAN MONNET 
PROGRAMME under the Lifelong Learning Programme (LLP 2007-2013) Call for Proposals 
(EAC/30/2007), Selection Year 2008; EACEA AJM Decision No. 2008-2863/ 001 001; Nr. de 
referinţă al proiectului: 141564-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO; Director de proiect: conf. univ. dr. 
Giurgiu Adriana; Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Valoarea 
totală a proiectului: 32.500,00 Euro; Web: http://steconomice.uoradea.ro/jmp/; Perioada de 
implementare: 01.09.2008 – 31.08.2013. 

- expert Total Quality Management în cadrul proiectului: Centru pentru formare şi perfecţionare în 

http://s132.central.ucv.ro/performer/
http://www.antres.ro/
http://www.forumuleconomistilor.ro/
http://steconomice.uoradea.ro/turism-bihor-hajdubihar/
http://steconomice.uoradea.ro/jmp/
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domeniul managementului resurselor umane (CFP - MRU), Finanţat prin PHARE 2006; Contract: 
Phare/2006/018-147.04.02; Manager de proiect: conf. univ. dr. Abrudan Madela; Beneficiar: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Parteneri: Societatea Ştiinţifică de 
Management din România; Asociaţia Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor; 
Valoare totală proiect: 110.494 Euro; Web: http://cfp-mru.steconomiceuoradea.ro/; Perioada 
de implementare: 2.12.2008 – 30.11. 2009. 

- director ştiinţific în cadrul proiectului: Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor 
competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării 
efectelor pozitive ale aderării României la UE (SVACEX), câştigat prin competiţie naţională, în 
august 2008, şi finanţat de Centrul Naţional de Management Programe – CNMP prin Programul 4 
– Parteneriate în domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, 
Direcţia de cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială 
pentru competitivitate organizaţională, Tematica de cercetare 9.1.5. Strategii de stabilire şi 
valorificare a avantajelor competitive ale firmelor; Contract: 92073/2008, înregistrat la CNMP cu 
nr. 534/D9/01.10.2008; Director de proiect: conf. univ. dr. Giurgiu Adriana; Beneficiar: 
Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - 
CCCDD; Parteneri: Academia de Studii Economice – Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale (P1); Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice – INCE (P2); 
Direcţia de Comerţ Exterior a României, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului – CRPC 
(P3); Valoare totală: 2.000.000,00 lei; Web: http://svacex.steconomiceuoradea.ro/; Perioada 
de implementare: 01.10.2008 - 30.09.2011. 

- membru permanent în echipa UO a proiectului: Cercetări multidisciplinare privind proiectarea 
tehnologiilor inovaţionale şi managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi 
funcţionale avansate (SSFA), câştigat prin competiţie naţională, în august 2008, şi finanţat de 
Centrul Naţional de Management Programe – CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile 
prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de cercetare 9.1 Noi 
metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate 
organizaţională, Tematica de cercetare 9.1.11. Inovare şi competitivitate prin transferul 
internaţional de know–how managerial; Director de proiect: prof.univ.dr. Hlaciuc Elena; Beneficiar: 
Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava; Parteneri: Academia de Studii Economice – Bucureşti 
(P1); Universitatea de Vest Timişoara (P2); Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare 
pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD (P3); Fundaţia „Corona” Iaşi (P4); 
valoarea proiectului alocată Universităţii din Oradea, în calitate de P3: 300.000 lei; Perioada de 
implementare: 01.10.2008 - 30.09.2011. 

- membru permanent în echipa UO a proiectului: Elaborarea şi implementarea unei metodologii 
inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial 
din Romania (acronim: PERFORMAN), câştigat prin competiţie naţională, în august 2008, şi 
finanţat de Centrul Naţional de Management Programe – CNMP prin Programul 4 – Parteneriate 
în domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de 
cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru 
competitivitate organizaţională; Nr. înregistrare: 4187; ; Număr contract: 92-124/01.10.2008; 
Director de proiect: conf. univ. dr. Popa Ion; Beneficiar: Consiliul National al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR; Parteneri: Academia de Studii Economice – 
Bucureşti (P1); SC IPA SA (P2); Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (P3); Universitatea din 
Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD (P4); 
Valoarea proiectului alocată Universităţii din Oradea - CCCDD, în calitate de P4: 200.000 lei; 
Perioada de implementare: 01.10.2008 – 31.08.2011. 

- manager proiect: eWork today - program de instruire in vederea adaptarii/orientarii fortei de 
munca active la cerintele societatii informationale (eWork - PIAFM); finanţat prin Phare 2005, 
Coeziunea economică şi socială, Măsuri active de ocupare; Contract: 017-553.04.02.01.01.612; 
Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Parteneri: CG&GC SRL, 
Bucureşti; Valoarea totală a proiectului: 118.080 Euro; Web: www.ework-today.ro, Perioada de 
implementare: 03.01.2008 – 31.12.2008. 

- manager proiect: Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export-import din judeţul Bihor 
în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere, finanţat 
prin PHARE CBC 2005/ INTERREG IIIA, 2007; Contract: RO 2005/017-536.01.01.01.20; 
Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Parteneri: Universitatea 
Debrecen – Facultatea de Ştiinţe Economice Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County), Consiliul Local al Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii Oradea Asociaţia pentru promovarea afacerilor în România; Valoarea totală a 
proiectului: 159.000 Euro; Web: www.csat-oradea.ro; Perioada de implementare: 1.09.2007 – 
30.11. 2008. 

- titular curs Politici comunitare, membru în echipa managerială a proiectului: International Trade 

http://cfp-mru.steconomiceuoradea.ro/
http://svacex.steconomiceuoradea.ro/
http://www.ework-today.ro/
http://www.csat-oradea.ro/
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and Trade Policy in EU - Jean Monnet European Module, proiect finanţat prin Programul 
Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene; Contract: Agreement 2005-2183 / 
001-001JMO JMO, 2005 -2008; Director de proiect: prof. univ. dr. Berinde Mihai; Beneficiar: 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Valoare totală proiect: 15.000 Euro; 
Perioada de implementare: 2005 – 2008. 

- membru în cadrul proiectului: Institute for Euroregional Studies - Jean Monnet Centre of 
Excellence, finanţat prin Programul Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei 
Europene; Contract: Agreement 2005-2126 / 001-001JMO JMO, 2005 -2008; Director de proiect: 
prof. univ. dr. Horga Ioan; Beneficiar: Universitatea din Oradea; Valoare totală proiect: 45.000 
Euro; Perioada de implementare: 2005 – 2008. 

- director proiect: European Economic Integration - Jean Monnet European Module, finanţat prin 
Programul Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene; Contract: Agreement 
2004-3205 / 001-001JMO JMO, 2004 -2007; Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Ştiinţe Economice; Valoare totală proiect: 15.000 Euro; Perioada de implementare: 2004 – 2007. 

- membru în cadrul proiectului: Exdomaines Économique, Administratif et Juridique: un outil de 
travail essentiel pour communication, finanţat prin programul Leonardo da Vinci al Comisiei 
Europene; Contract: JORO/2004/93184, 2004-2005; Director de proiect: lect. univ. dr. Felicia 
Constantin; Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; Valoarea 
totală grant: 22.500 Euro; Perioada de implementare: 2004 – 2005. 

- director ştiinţific al proiectului: Action Learning pentru IMM - urile din judeţele Bihor, Sălaj, Satu-
Mare. Un nou model de şcoală antreprenorială în domeniul resurselor umane, proiect finanţat prin 
programul PHARE, PH1100; Beneficiar: Universitatea din Oradea, Parteneri: Consiliul Local al 
IMM-urilor Oradea, Zalău; Camerele de Comerţ şi Industrie Bihor, Sălaj, şi Satu Mare; The 
Revans Institute for Action Learning & Research, Salford University – Marea Britanie; Valoare 
totală grant: 375.000 Euro; Perioada de implementare: 1.05.2003 – 30.04.2004. 

- coordonator naţional al proiectului: Reviewing Education and Training for Governance and 
Active Citizenship in Europe (RE-ETGACE), finanţat prin Programul Cadru 5 al Comisiei 
Europene; Contract: HPAM-2002-00044, 2002-2003; Beneficiar: Catholic University of Nijmegen, 
Department of Education, Adult Education Unit; Parteneri: Catholic University of Leuven, Social 
Pedagogy Adult Education Unit; University of Pécs, Institute of Adult Education; Universitatea din 
Oradea, Distance Learning Department, Adult Education Unit; Slovenian Institute for Adult 
Education, Ljubljana; Valoare totală grant: 300.000 Euro; Web: http://www.socsci.kun.nl/re-
etgace/; Perioada de implementare: 2002 – 2003. 

- responsabil UO proiect: Romanian – European eUniversity (RE2U), finanţat prin programul 
SOCRATES – MINERVA; Contract: 100693-CP-01-2002-1-RO-MINERVA-M, 2002 – 2004; 
director de proiect: prof. univ. dr. Dima Gabriel; Beneficiar: Universitatea Politehnică din Bucureşti 
(UPB); Parteneri: Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Spania; Lambrakis Research 
Foundation (LRF), Grecia; FIM-Psychologie Universitat (FIM), Germania; Abo Akademi (ABO), 
Finlanda; Universitatea Transilvania din Brasov (UTB), România; Universitatea de Vest din 
Timisoara (UVT), România; Universitatea din Oradea (UO), România; Romanian Learning 
Network (ROLNET) SRL, România; Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate (CPSS), 
România; RARTEL SRL, România; Valoarea proiectului alocată Universităţii din Oradea: 19.500 
Euro; Web: http://www.reu.pub.ro/re2u/; Perioada de implementare: 2002 – 2004. 

Alte funcţii sau posturi ocupate  

  
 
 

- Formator curs Manager de proiect, curs Competențe antreprenoriale la ActiveJob Consulting 
și Corporactive Consulting, din 2015; 

- Consultant proiecte cu finanțare europeană, din 2008; 

- Expert OCDE şi Comisia Europeană pentru Antreprenoriat şi ocupare, membru al EMPL-
ENTREPRENEURSHIP-EXPERTS, OECD and European Commission, din aprilie 2012; 

- Expert evaluator extern pentru programele de studiu prin învăţământ la distanţă, Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), din iunie 2011;   

- Expert evaluator pentru domeniul Economie, Registrul Naţional de Evaluatori al Agenţiei 
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), din decembrie 2010; 

- Cercetător ştiinţific asociat, Institul de Economie Naţională, Academia Română, din mai 2010; 

- Editor şef (Președinte al Colegiului de redacție) – Analele Universităţii din Oradea. Seria Ştiinţe 
Economice, revistă editată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, Editura 
Universităţii din Oradea; ISSN-1582-5450 (format electronic); ISSN – 1222-569X (format tipărit); 
Web: http://anale.steconomiceuoradea.ro, CNCSIS categoria B+; Indexări BDI: RePEc, DOAJ, 
EBSCO, CABELL’S DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES, în perioda 2008 - 2012 şi 
membru în comitetele de redacţie a 4 reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale; 

- Coordonator ştiinţific al Planului de dezvoltare al judeţului Bihor 2007-2013, Consiliul judeţean 
Bihor în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest,  2005 – 2007;  

- Şef Colectiv de Cercetare pentru Dezvoltare Regională din cadrul Centrului de Cercetare pentru 

http://www.socsci.kun.nl/re-etgace/
http://www.socsci.kun.nl/re-etgace/
http://www.reu.pub.ro/re2u/
http://anale.steconomiceuoradea.ro/
http://ideas.repec.org/s/ora/journl.html
http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=1222569X&genre=journal
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&bquery=%28University+of+Oradea%29&db=bth&type=0&site=ehost-live
http://www.cabells.com/
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Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD din cadrul Universităţii din Oradea, din octombrie 
2007; 

- Membru al Institutului pentru Studii Euroregionale – Institute for Euroregional studies (IERS) 
Jean Monnet European Center of Excellence, organizat în parteneriat de Universitatea din Oradea 
și Universitatea din Debrecen (http://www.iser.rdsor.ro/about_us.htm), din 2008. 

- Preşedinte al Consiliului Director - Institutul Italo-român pentru Economia firmei si 
Management ”Carlo Maria Cipolla” organizat în parteneriat de Universitatea din Oradea și 
Universitatea din Pavia (http://icmc.steconomiceuoradea.ro/conducerea-institutul-italo-roman-
carlo-maria-cipolla.html), din 2008; 

- Director al Centrului de Cercetare pentru Educaţia adulţilor din cadrul Universităţii din Oradea, 
din octombrie 2003. 

 

Educaţie şi formare  

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută  

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 

martie – decembrie 2013 
Diploma de absolvire  
 
Curs post-universitar COMPETITIVITATE ȘI INOVARE 
 - FIRME, CLUSTERE ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
finalizat prin susținerea proiectului de absolvire: Bihor Tourism Cluster, coordonator: prof. univ. dr. Stelian 
Brad  
 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în afiliere cu Institutul pentru Strategie și Competitivitate,  
Harvard Business School 
 
Naţională  
Internaţională  
 
1 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Școala post-doctorală în domeniul ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ȘTIINȚE EXACTE APLICATE ÎN ECONOMIE, 
nr. Contract de cercetare postdoctorală: 122/25/2010, perioada de stagiu: 1.12.2010-30.11.2012, finalizată 
prin susținerea lucrării de cercetare post-doctorală: Politici economice pentru creştere şi dezvoltare 
regională. Provocări pentru România în contextul crizei economico-financiare şi integrării în modelul 
european, coordonator: prof. univ. dr. Valeriu Ioan Franc, în cadrul proiectului "Cercetarea ştiinţifică 
economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context european", finanţat în perioada 2010-2013 
din Fondul Social European (FSE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 (POS DRU) şi implementat de Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al 
Academiei Române, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/62988. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Naţională 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

 
2010 
Certificat de absolvire 
 
Curs de specializare (48 ore) pentru ocupaţia  Manager de proiect, COR 241919 
 
 
Camera de Comerţ şi Industrie Bihor 
 
 
Națională 
 
 
2005 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master 

Disciplinele principale studiate / Management Educaţional 

http://www.iser.rdsor.ro/about_us.htm
http://icmc.steconomiceuoradea.ro/conducerea-institutul-italo-roman-carlo-maria-cipolla.html
http://icmc.steconomiceuoradea.ro/conducerea-institutul-italo-roman-carlo-maria-cipolla.html
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competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic, Universitatea din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada   2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii Euro-Regionale - Comunicare politică, economică şi socială 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie - Geografie, Universitatea din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada   aprilie 1994 – iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

specializarea Economie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

specializarea Finanţe – Contabilitate; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada    1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profilul matematică – fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul de matematică – fizică „Emanuil Gojdu”, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Cursuri de perfecţionare, specializare, 
formare profesională etc. 

- Modulul de formare în Training and Networking Projects within the EU Youth in Action 
Programme, European Commission, Youth in Action Programme, Youthpass nr. WL12-
KZ11-P6G2-QGY5, Associacio díniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), 2013;   

- Modulul de formare “Promotori si facilitatori ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii 
(SUERD)”, Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea 
Dunării în parteneriat cu Academia Română, 2013, Certificat de absolvire nr. CIO/SUERD 
10/18.05.2013; 

- Modulul de formare în Management universitar “Instituţiile de învăţământ superior ca 
organizaţii – Managementul strategic”, organizat în cadrul Proiectului strategic 
“Îmbunătăţirea managementului universitar”, UEFISCDI, Bucureşti, martie 2011, certificat de 
absolvire; 

- Program de Pregătire în Tehnologia Educaţiei la Distanţă – Nivelul I, Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) cu sprijinul DIDIFR din Universitatea 
Transilvania din Braşov, organizat în cadrul proiectului POSDRU:  Asigurarea calităţii în 
învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului 
calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional – ACADEMIS, 26-28 ianuarie 2011, 
Braşov, certificat de participare şi certificat de Expert Evaluator Extern al ARACIS pentru 
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programele de studiu prin învăţământ la distanţă; 
- Curs postuniversitar de perfecţionare Management universitar, Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, Şcoala de pregătire postuniversitară, 2009, diplomă de absolvire; 
- Program de formare profesională Analiza Cost-Beneficiu şi Evaluarea Intervenţiilor 

publice în România, organizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Autoritatea pentru 
Coordonarea Instrumentelor Structurale, 9-10 octombrie 2008, Bucureşti, certificat de 
participare; 

- Training International Leadership, 27 iulie - 3 august 2008, The Leadership Institute, 
Washington, United States of America, certificat de absolvire; 

- Curs Project Management for Europeans Funds, University of Economics, Praga, 
Republica Cehă, decembrie 2007, certificat de participare; 

- Curs de perfecţionare „eXpert – european computer passport”, Basics of EPD, Basics of 
word processing, Internet Basiscs, Universitatea din Oradea, 2006, certificat eXpert; 

- Curs de perfecţionare “Managementul proiectelor de cercetare”, organizat în cadrul 
programului CEEX – MII, Contract 6064, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Şcoala Naţională 
de Studii Politice şi Administrative, certificat de absolvire, 2006; 

- Curs Metode şi tehnici în educaţia adulţilor, la University of Nicosia, Cipru, ianuarie 2004, 
certificat de participare; 

- Curs Pregătire pentru tutoriat în e-learning (Metode şi tehnici de tutoriat în educaţia 
deschisă, Conţinut şi elemente ale sistemelor tutoriale, Organizarea unui sistem tutorial, 
Bazele sistemului de învăţare la distanţă, Fundamente ale comunicării electronice) organizat 
de Universitatea Friederich-Alexander, Erlangen-Nüremberg, Germania în colaborare cu 
Universitatea Politehnică Bucureşti, Timişoara,  iunie-septembrie 2004, certificat de 
participare; 

- Curs Action Learning, Revans Institute for Action Learning and Research, University of 
Salford, Marea Britanie, 5-15 septembrie 2003, certificat de participare; 

- Curs Fonduri europene pentru cooperarea universităților cu mediul de afaceri și 
educația continuă, International University of Venice, Italia, martie 2002, certificat de 
participare; 

- Curs Consiliere şi suport în educaţia adulţilor, University of Limmerick, Irlanda, iunie 
2002; certificat de participare; 

- Curs Microeconomie, Summer School of Economics, Olsztyn, Polonia, 27 iulie – 25 august 
1996, prof. Carl Simon, University of Michigan – S.U.A., certificat de participare;  

- Curs Macroeconomie, Summer School of Economics, Olsztyn, Polonia, 27 iulie – 25 august 
1996, prof. Jerzy Konieczny, Wilfried Lauriel University – Canada; certificat de participare. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Leadership; talent pedagogic; capacitate ridicată de muncă, învăţare, adaptare şi rezistenţă la stress; 
perseverenţă, tenacitate, creativitate, dinamism, onestitate, moralitate, loialitate, fermitate, sinceritate, 
diplomaţie, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, toleranţă, intuiţie, empatie, spontaneitate, simţul umorului 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză  
   Rusă 

Autoevaluare 
Nivel european (*)   

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Engleza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Rusa  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - competenţe şi abilităţi de comunicare (ascultare activă, informare, documentare şi sinteză de 
informaţii, prezentare de diferite tipuri, negociere, rezolvare de conflicte, învăţare şi instruire - faţă în 
faţă, instruire în sistem e-learning, consiliere şi tutorat, educaţia adulţilor etc.);  

- capacitate ridicată de cooperare şi lucru în echipă, de reprezentare, de motivare;  
- capacitate ridicată de a insufla idealuri şi valori; 
- capacitate ridicată de înţelegere a naturii comunităţii şi participare socială activă; 
- capacitate ridicată de adaptare la medii multiculturale. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienţă bogată în managementul de proiect şi managementul echipei, capacitate ridicată de a 
coordona și administra oameni, proiecte și bugete în timpul activităţilor profesionale şi de voluntariat 
(asociaţii profesionale);   

- competenţe administrative (planificare strategică, planificare şi organizarea timpului şi activităţilor, 
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dezvoltare de planuri, creare de curriculum, crearea de proceduri, fixarea obiectivelor şi standardelor, 
organizare de evenimente, proiectare buget); 

- competenţe de supervizare (muncă în echipă, delegare, motivare, control şi evaluare, facilitarea 
comunicării, monitorizare, consiliere); 

- competenţe de natură cognitivă (identificarea şi rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, gândire 
analitică şi sintetică). 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- Utilizarea calculatoarelor personale (Windows, Pachetul Office-Word, Excel, Power Point); 
- Navigare pe Internet,  utilizare echipamente multimedia, utilizare platforme e-learning. 

Informaţii suplimentare  

Publicaţii şi comunicări ştiinţifice - 26 cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute, din care 8 cursuri universitare; 
- Peste 100 lucrări științifice publicate, din care: 3 în reviste de specialitate cotate ISI, 19 în 

Proceedings-uri ISI, 25 în BDI recunoscute în domeniu sau in reviste româneşti cotate B+; 
- Peste 100 comunicări științifice la conferinţe internaţionale, naţionale cu participare internaţională, 

naționale; 
- Membru în colectivul de redacţie/recenzor al 9 reviste științifice (ISI, ISI Proceedings, BDI, recunoscute 

naţional); 
- Membru în colectivele editoriale a 18 volume de lucrări științífice publicate; 
- Președinte sau membru în comitetele de organizare a 14 manifestări ştiinţifice cu participare 

internaţională. 

Apartenenţa la organizaţii profesionale - OECD and European Commsission EMPL-ENTREPRENEURSHIP-EXPERTS Network – membru 
din 2012; 

- Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) - expert evaluator, din 
decembrie 2010; 

- Asociaţia Administratorilor Publici din România (AAPRO) - membru, din 2015;  

- Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) - Şef Departament 
(http://www.asociatiaeconomistilor.ro/despre-conducere.php#), din 2006; Preşedinte al 
Consiliului Director şi membru fondator - filiala Bihor (http://www.agerbihor.ro/despre-ager-
bihor.html), din 2006;  

- Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR) - membru fondator, din 2008 
(http://www.ssmar.ase.ro/pdf/documente/Lista%20membrilor%20SSMAR_martie%2013.pdf); 

- European Distance and E-Learning Network  (EDEN) – membru al EDEN Network of Academics 
and Professionals din 2006; membru din 2004 (http://www.eden-online.org/membership.html); 

- European Union Studies Association (EUSA) – membru, din 2011 (http://www.eustudies.org/);  

- Regional Studies Association (RSA) – membru, din 2011 (http://www.regionalstudies.org/); 

- Jean Monnet Professors Network – Membru, din 2004. 

  

Referinţe (persoane de contact) 
 

 
 

- Acad. Gherghe ZAMAN, Academia Română, Director al Institutului de Economie Naţională, Preşedinte 
Asociaţia Generală a Economiştilor din România; 

- Prof. univ. dr. Stelian BRAD (coordonator proiect absolvire curs post-universitar), Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca; 

- Prof. univ. dr. Valeriu Ioan FRANC (coordonator post-doctorat), Academia Română; 
- Prof. univ. dr. Marin DINU, Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice din Bucureşti; 
- Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ, Prorector, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; 
- Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ, Universitatea de Vest din Timişoara. 
 
 

Anexe - Lista de lucrări ştiinţifice (la cerere);  

- Dovezi ale angajării (la cerere); 
- Dovezi ale participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (la cerere); 
- Copii după diplome și certificate obţinute (la cerere). 

 
prof. univ. dr. Anca Otilia DODESCU 

13. 04. 2018 
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