Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Florea Adrian-Gheorghe

E-mail
Naţionalitate

aflorea@uoradea.ro
Română

Data naşterii
Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Din iunie 2008 până în prezent
Conferențiar universitar titular
activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente
disciplinelor: Macroeconomie, Economia dezvoltării (ciclul I – licență), Macroeconomie
aprofundată, Economia mediului și dezvoltare durabilă, Economie și dezvoltare rurală
(ciclul II – master și ciclul III doctorat);
participare la proiecte de cercetare-dezvoltare;
alte activități în sfera învățământului la distanță;

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din octombrie 2011 până în prezent
Membru al Consiliului Departamentului de Economie

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

activități înscrise în legislația națională, stabilite de Consiliul Departamentului,
Consiliul Facultății sau Senatul universitar
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii, nr. 1-3,
Oradea, Bihor, cod. 410087

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada

din februarie 2004 până în iunie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente
disciplinelor: Macroeconomie, Economie mondială, Economia dezvoltării
alte activități în sfera învățământului la distanță;

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior
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Perioada

din februarie 2000 până în februarie 2004

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Asistent universitar titular
activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente
disciplinelor: Macroeconomie, Economie mondială
alte activități în sfera învățământului la distanță;

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada

din februarie 1999 până în februarie 2000

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Preparator universitar titular
activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie aferente
disciplinelor: Macroeconomie
alte activități în sfera învățământului la distanță;

Numele şi adresa angajatorului

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

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Proiecte de cercetare dezvoltare

Coordonator practică licență ECTS în cadrul proiectului: 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, finanţat 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!,
coordonator proiect: 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.
Expert cheie 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-bihorhajdubihar/; Perioada de implementare: 16.08.2008 – 16.08.2009;
Director de proiect: „Practica transporturilor rutiere în UE. Exigenţele impuse
transportatorilor rutieri din România în perspectiva aderării României la UE”. încheiat
între UNIVERSITATEA DIN ORADEA şi Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri
din România – contract nr. 64/26.07.2006, valoare 120.000.000 lei ROL/12.000 lei
RON, obţinut prin competiţie (licitaţie publică)
Membru - „Impactul integrării europene a României asupra industriei uşoare din
România. Efecte posibile asupra exporturilor de tricotaje ale S.C. Romanoexport
Industry S.A.” încheiat între UNIVERSITATEA DIN ORADEA şi S.C.
ROMANOEXPORT INDUSTRY S.A. ORADEA – contract nr. 48/08.06.2006, valoare
110.000.000 lei ROL/11.000 lei RON, obţinut prin competiţie (licitaţie publică)
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Membru – Grant de cercetare finanţat CNCSIS, act adiţional la contract nr. 27648 /
14.03.2005, tip AT, Cod 42 - 2006 , continuare proiect “Impactul agroturismului
asupra dezvoltării durabile a zonei Bulz”, valoare grant 5000 RON
Membru – Grant de cercetare finanţat CNCSIS, Contract de grant nr. 27648/
14.03.2005 tip AT, Cod 42 – 2005 - 2006 “Impactul agroturismului asupra dezvoltării
durabile a zonei Bulz”, valoare grant 8300 RON

Alte funcţii sau posturi ocupate în membru în comisia de recenzare – Analele Universităţii din Oradea. Seria Ştiinţe
învăţământul superior
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;
membru în Comitetul de organizare Sesiunea de comunicări a doctoranzilor în
economie „România și provocările crizei economice. Răspunsul tinerilor economiști”,
Ediția întâi, Oradea, 23 noiembrie 2010 și ediția a II-a, 23 noiembrie 2011
membru al Colectivului de Cercetare pentru Dezvoltare Locală şi Regională din
cadrul Centrului de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD
din cadrul Universităţii din Oradea, din octombrie 2007
Coordonator programul de masterat AAR și membru al Comisiei de calitate AAR
Secretarul Catedrei de Economie (până în 2008)
Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1999-2004
Doctor în Economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau
internaţională

Specializarea Economie politică

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

1998-1999
Diplomă de studii postuniversitare
Macroeconomie, Investiții internaționale, Economia integrării

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau
internaţională

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, Specializarea Economia
Integrării

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1994-1998
Diplomă de Licenţă în Economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

Economie politică, Economie mondială, Relații economice internaționale

Pagina 3 din 5 - Curriculum vitae
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naţională

naţională

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, specializarea Relații
economice internaționale
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formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau
internaţională

naţională

Perioada

1990-1994

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Diplomă de bacalaureat
Matematică, Fizică, Economie,

Nivelul în clasificarea naţională
sau
internaţională

naţională

Cursuri de perfecţionare,
specializare,
formare profesională etc.

Cursul „Open Learning System and Tutorial Support System” derulat in cadrul
proiectului ROMANIAN EUROPEAN Euniversity – RE2U, proiect finanţat prin
Programul SOCRATES – MINERVA, 100693–CP-01–2002-1-RO-MINERVA-M, 2002
– 2004. În urma cursurilor de perfecţionare am obţinut calificarea: „Certificate of
succesul participation in tutore trening of the RE2U project for developing the
Romania European eUniversity”, certificat de participare.

Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, Specializarea matematică-fizică

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba Engleză
Limba Franceză

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Scriere
Citire
Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
C1
C1
B2
B2
B2
B1
B2
B1
B1
B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă
Abilitați de negociere și organizare
Perseverență, responsabilitate, dinamism și spirit intuitiv

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

O buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office
Utilizarea de echipamente multimedia
Utilizarea de platforme e-learning

Permis(e) de conducere

Categoria B, din 1994

Informaţii suplimentare
Publicaţii şi comunicări ştiinţifice
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- 2 Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute în ţară;
FLOREA Adrian Gheorghe

- 1 Capitol teoretic redactat într-o carte de specialitate publicată în străinătate;
- 1 Capitol publicat în volume colective publicate în edituri recunoscute în ţară;
- 4 Cursuri publicate în edituri recunoscute în ţară;
- 2 Îndrumare publicate în edituri recunoscute în ţară;
- 6 Cursuri universitare în format electronic;
- 55 Articole/studii publicate,
- Lucrări prezentate/comunicate la diferite seminarii/conferinţe naţionale şi
internaţionale;
- Participări la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, alte manifestări;
- Membru în comitetele de organizare a manifestări ştiinţifice cu participare
internaţională;
Apartenenţa la organizaţii
profesionale

Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), filiala Bihor - membru
fondator, Societatea Română de Probabilităţi si Statistică

Recunoaşterea prestigiului
profesional

Diploma de onoare conferită de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti,
Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca în semn de recunoştinţă pentru buna
colaborare şi sprijinul deosebit adus la promovarea învăţământului superior economic
privat, Cluj-Napoca, 28 octombrie 2011;

Referinţe (persoane de contact)
Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU, Decan al Facultății de Științe Economice,
Universitatea din Oradea
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, Rector al Academiei de Studii Economice din
București

Anexe

- Lista de lucrări ştiinţifice (la cerere)
- Dovezi ale participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (la cerere);
- Copii după diplome și certificate obţinute (la cerere)

Data: 27.09.2017
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Semnătura ............................................................
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