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Naţionalitate Română

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ

Perioada octombrie 2021 - prezent

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar

Principalele activități și
responsabilități

Activități  de  predare  curs  la  disciplinele:  Strategii  investiționale  în
afaceri,  Concurență și prețuri,  Administrarea întreprinderii  de comerț,
turism și servicii,  Business investment strategies, Banking techniques
and  operations,  Economie  managerială,  Managementul  inovării  în
turism și industria ospitalității.
Activități de seminarizare la disciplinele: Microeconomie, Concurență și
prețuri,  Administrarea  întreprinderii  de  comerț,  turism  și  servicii,
Business  investment  strategies,  Banking  techniques  and  operations,
Economie  managerială,  Managementul  inovării  în  turism și  industria
ospitalității.

Numele și adresa angajatorului Universitatea  din  Oradea,  Facultatea  de  Științe  Economice,  Str.
Universităţii  nr.  1,  Oradea,  410087,  Bihor,  www.uoradea.ro,
http://steconomiceuoradea.ro/wp/

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

Perioada 2013 – septembrie 2021

Funcția sau postul ocupat Lector universitar

Principalele activități și
responsabilități

Activități de predare curs la disciplinele (începând din anul 2013 până
în  prezent):  Economia  întreprinderii,  Economia  companiei,  Strategii
investiționale în afaceri, Concurență și prețuri, Introducere în economia
generală, Microeconomie aprofundată, Management strategic în turism
și  industria  ospitalității,  Managementul  inovării  în  turism și  industria
ospitalității,  Economie  managerială,  Microeconomics,  Administrarea
întreprinderii de comerț, turism și servicii, Proiecte economice și jocuri
de întreprindere, Business investment strategies, Banking techniques
and  operations,  Microeconomics  for  managers,  Corporate
development: mergers and acquisitions.
Activități  de  seminarizare  la  disciplinele:  Microeconomie,
Microeconomie  aprofundată,  Economia  întreprinderii,
Banking/Management  bancar,  Operațiuni  bancare  internaționale,
Introducere în economia generală, Management strategic în turism și
industria  ospitalității,  Managementul  inovării  în  turism  și  industria
ospitalității,  Economie  managerială,  Microeconomics,  Administrarea
întreprinderii de comerț, turism și servicii, Proiecte economice și jocuri
de întreprindere, Business investment strategies, Banking techniques
and  operations,  Researches  on  Bachelor’s  Thesis  Writing,
Microeconomics for managers, Corporate development:  mergers and
acquisitions.

Numele și adresa angajatorului Universitatea  din  Oradea,  Facultatea  de  Științe  Economice,  Str.
Universităţii  nr.  1,  Oradea,  410087,  Bihor,  www.uoradea.ro,

1



http://steconomiceuoradea.ro/wp/

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

Perioada 2012 – 2013

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar

Principalele activități și
responsabilități

Activități  de  seminarizare  la  disciplinele:  Microeconomie,  Economia
întreprinderii,  Banking/Management  bancar,  Operațiuni  bancare
internaționale, Introducere în economia generală.

Numele și adresa angajatorului Universitatea  din  Oradea,  Facultatea  de  Științe  Economice,  Str.
Universităţii  nr.  1,  Oradea,  410087,  Bihor,  www.uoradea.ro,
http://steconomiceuoradea.ro/wp/

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

Perioada 2007 - 2012

Funcția sau postul ocupat Preparator universitar

Principalele activități și
responsabilități

Activități  de  seminarizare  la  disciplinele:  Microeconomie,  Economia
întreprinderii,  Banking/Management  bancar,  Operațiuni  bancare
internaționale.

Numele și adresa angajatorului Universitatea  din  Oradea,  Facultatea  de  Științe  Economice,  Str.
Universităţii  nr.  1,  Oradea,  410087,  Bihor,  www.uoradea.ro,
http://steconomiceuoradea.ro/wp/

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

Perioada 2006 - 2007

Funcția sau postul ocupat Colaborator la plata cu ora

Principalele activități și
responsabilități

Activități de seminarizare la disciplina Microeconomie

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior

PROIECTE DE CERCETARE-
DEZVOLTARE

Perioada Februarie 2020 – Iunie 2020

Poziția Mentor plan de afaceri

Proiect: SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii
și  cercetătorii  post-doctorat  ai  Universității  din  Oradea  pentru
creșterea relevanței  cercetării  și inovării  în  contextul  economiei
regionale, cod proiect 123008, cofinanțat de Uniunea Europeană din
Fondul Social European prin POCU 2014- 2020.

Perioada Septembrie 2019 - prezent

Poziția Expert competențe socio-profesionale 

Proiect:  VIITOR-ANTREPRENOR  –  Creșterea  participării
studenților  din  categorii  vulnerabile  la  programe  de  studii  de
licență  prin  cadre  inovative  antreprenoriale,  cod  proiect
POCU/379/6/21  –  125160,  cofinanțat  de  Uniunea  Europeană  din
Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Perioada Noiembrie 2020 - prezent

Poziția Expert formator

Expert  formator  program  remedial  la  disciplina  Microeconomie.
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), schema de Granturi
Pentru  Universități  –SGU-SS,  beneficiar:  Universitatea  din  Oradea,
Facultatea de Științe Economice. Titlul subproiectului:  Sprijin acordat
studenţilor la Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din
Oradea, Acronim Student support
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Acord de grant nr. 357/SGU/SS/10.09.2020

Perioada 01.07.2019-31.07.2019

Poziția Formator

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Subproiectul intitulat
Oradea  Economic  Summer  School  (ORADESS),  Schema  de
Granturi  Pentru  Universități  –  SGNU,  Acord  de  grant  nr.
126/SGU/PV/II/09.05.2019.

Perioada Noiembrie 2018 – Februarie 2019
Noiembrie 2019 – Februarie 2020

Poziția Expert formator 

Expert  formator  program  remedial  la  disciplina  Microeconomie.
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), schema de Granturi
Pentru  Universități  –  SGNU.  Beneficiar:  Universitatea  din  Oradea,
Facultatea  de  Științe  Economice.  Titlul  subproiectului:  Combaterea
abandonului  şcolar  la  Facultatea  de  Ştiinţe  Economice,
Universitatea din Oradea, Acronim Stay in school
Acord de grant nr. 58/SGU/NC/I/24.11.2017

Perioada August 2008 - Noiembrie 2009

Poziția Asistent știintific  

Proiect:   PHARE CBC 2006 /  INTERREG III  A  România  – Ungaria
„Dezvoltarea şi promovarea de pachete turistice tematice comune
în Euroregiunea  Bihor-Hajdu  Bihar”, perioada  de  derulare  august
2008 - noiembrie 2009; valoare 102.340 euro.

Perioada 08.04.2014 - 08.12.2015

Poziția Beneficiar bursă de cercetare postdoctorală 

Proiect:  „SOCERT.  Societatea  cunoaşterii,  dinamism  prin
cercetare”,  proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European  prin
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 (POSDRU), Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în
sprijinul  creşterii  economice  şi  dezvoltării  societăţii  bazate  pe
cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.5 “Programe doctorale şi
post-doctorale  în  sprijinul  cercetării”,  Număr  de  identificare  contract:
POSDRU/159/1.5/S/132406,  Beneficiar:  Universitatea  “Ştefan  cel
Mare” din Suceava, Parteneri: Institutul de Economie Naţională - P1,
Universitatea din Oradea - P2.

Perioada 01.10.2008- 30.09.2011

Poziția Beneficiar bursă de cercetare doctorală 

Proiect:  „Cercetatori  romani competitivi  prin programe doctorale
moderne si eficiente”, finanţat prin Programul  Operaţional  Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară
1  “Educatie  și  formare  profesională  inițială  de  calitate  în  sprijinul
dezvoltării și creșterii economice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5.
“Programe doctorale si postdoctorale în sprijinul cercetării”; beneficiar
Universitatea  din  Oradea;  Partenerii  în  proiect:  Uniunea  Europeană,
Ministerul  Muncii,  Familiei  și  Protectiei  Sociale,  Fondul  Social
European,  Instrumente Structurale,  Ministerul  Educatiei,  Cercetarii  și
Inovării; perioada de  derulare  a proiectului:  01.10.2008-  30.09.2011;
valoare: 3.222.819 lei.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada 2014 - 2015

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire a studiilor postdoctorale, domeniul Economie 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
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Perioada 2008 – 2011

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire a studiilor doctorale,  domeniul  Economie.  Titlul
tezei:  „Fuziunile  şi  achizițiile  – modalități  de crestere  şi dezvoltare a
întreprinderilor.  Particularități  europene  şi  naționale”.  Coordonator
științific: prof.univ.dr. Alina Bădulescu.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada Mai - Iunie 2011

Calificarea/diploma obținută Certificat  nr.  077/30.01.2012  -  Programul  de  instruire şi
perfecţionare a personalului implicat în programele ID/IFR.
Teme abordate  și  competențe  dobândite:  Managementul  didactic  al
învăţământului  la distanţă (ID) şi învăţământului  cu frecvenţă redusă
(IFR),  Proiectarea  şi  elaborarea materialelor  de studiu  în  tehnologia
ID/IFR. Realizarea SSI, Managementul calităţii în programele de studiu
ID/IFR, Utilizarea platformei e-learning Moodle. Managementul cursului
online. Testarea si notarea online a studenților. 

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Departamentul  pentru  Învăţământ  la  Distanţă  şi  Învăţământ  cu
Frecvenţă Redusă (DIDIFR), Universitatea din Oradea

Perioada 2006 – 2008

Calificarea/diploma obținută Diplomă de absolvire a studiilor de masterat, specializarea Economie si
Politici de Dezvoltare, media generală de absolvire - 10

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada 2002 – 2006

Calificarea/diploma obținută Diplomă  de  absolvire  a  Facultății  de  Științe  Economice,  domeniul
Finanțe, specializarea Finanțe și Bănci. Media generală de absolvire -
9,72 (media anilor de studiu – 9,44 și media de la licență – 10)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada 1998 – 2002

Calificarea/diploma obținută Diplomă de Bacalaureat. Atestat contabil-statistician

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de

formare

Colegiul Economic ”Partenie Cosma”, Oradea

Stagii de cercetare 1 octombrie  2010 - 1 martie  2011:  stagiu  de cercetare de 5 luni  la
Facultatea  de  Economie  și  Administrarea  Afacerilor  din  Debrecen,
Ungaria,  în  cadrul  proiectului  „Cercetători  români  competitivi  prin
programe doctorale moderne și eficiente”, finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-
2013.

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs
oral
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Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1

Limba franceză C2 C2 C2 C1 C1

Limba italiană B2 B1 A2 A2 A1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențe și abilități sociale Responsabilitate, implicare, perseverență, dinamism și spirit intuitiv.

Competențe de comunicare Capacitatea  de  a  asculta  și  a  interpreta  dinamicile  relaționale  din
interiorul echipei de lucru.
Capacitatea de a negocia, de a motiva și de gestionare a conflictelor.
Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența de cadru
didactic,  dar  și  prin  participarea  la  conferințe  științifice  în  domeniu,
mese rotunde etc.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Buna cunoaștere a instrumentelor de programare și control.
Lucrul  în echipă,  stabilirea rolului  în echipă,  desfășurarea/efectuarea
lucrărilor împreună cu ceilalți membri ai echipei.
Leadership, capacitate de organizare.

Competenţe digitale AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
experimentat

Utilizator 
independent

Utilizator 
independent

Utilizator 
elementar

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere Categoria B

Activităţi şi responsabilităţi  Activități didactice, științifice și de cercetare;
 Activități  în  sfera  educației  continue,  învățământului  la  distanță,

dezvoltării  învățământului  superior  economic  (consiliere,  tutorat,
utilizare medii de învățare virtuale etc.); 

 Activități  de coordonare și îndrumare a studenților  participanți  la
competiția studențească de planuri de afaceri FSE Business Cup
2016;

 Participare  în  comisia  de  concurs  pentru  ocuparea  posturilor  în
învățământul superior;

 Membru în comisia de finalizare a studiilor pentru ciclul de master,
AAR, 2014, 2015, 2020;

 Membru în comisia de finalizare a studiilor pentru ciclul de licență,
AAE, 2020;

 Coordonator lucrări de licență și disertație;
 Îndrumător de an al studenților Facultății de Ştiințe Economice; 
 Tutore  al  studenților  Facultății  de  Ştiințe  Economice,  forma  de

învățământ la distanță;
 Secretar de licenţă (în iulie 2008, iulie și septembrie 2012)
 Secretar de admitere şi operator date admitere (iulie și septembrie

2012)
Participări în comitete ştiintifice 

şi/sau de organizare a 
evenimentelor ştiintifice la nivel 

național

 Membru  în  comitetul  de  organizare  a  Sesiunilor  de  Comunicări
Ştiințifice  ale  Facultății  de  Ştiințe  Economice  -  "European
Integration – New Challenges” (EINCO);

 Membru în comitetul ştiințific al Sesiunii de comunicări științifice a
doctoranzilor în Științe Economice ”Emerging Markets Economics
and  Business”,  Universitatea  din  Oradea,  Facultatea  de  Ştiințe
Economice, Şcoala Doctorală de Economie.

Alte activități științifice  Recenzor,  revista  Oradea  Journal  of  Business  and  Economics
(OJBE) - indexată în următoarele baze de date: REPEC, DOAJ,
ZBW,  EconBiz,  DRJI,  ResearchBib,  Advanced  Science  Index,
PBN,  SCIPIO,  INFOBASE  Index,  I2OR,  Academic  Keys,  SIS,
OAJI.net, CiteFactor;

 Recenzor,  revista  Analele  Universității  din  Oradea  -  indexată  în
următoarele baze de date: REPEC, DOAJ, EBSCO, and CABELLS
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Publishing Services.

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE

Publicații  O carte de specialitate publicată sub egida Editurii Economice în
calitate de unic autor; 

 5 cursuri publicate în calitate de autoare și coautoare;
 5 suporturi de curs disponibile în format electronic; 
 Coautoare  al  unui  Catalog  al  ofertanţilor  de  turism  din

Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar, Bihar, publicat atât la o editură
națională cât și din străinătate; 

 Coautoare al unui Îndrumar al ofertantului de turism,  publicat la o
editură națională;

 Autoare  al  unui  capitol  într-un  volum  publicat  sub  egida  editurii
internaționale Springer;

 Coautoare la 5 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate
cotate ISI; 

 Coautoare  la  3  lucrări  publicate  în  volume  indexate  ISI
Proceedings  și  autoare  a  unei  lucrări  în  curs  de  publicare  ISI
Proceedings;

 16 lucrări indexate în baze de date internaționale recunoscute; 
 Coautoare  la  o  lucrare  publicată  în  volumul  unei  conferințe

internaționale desfășurată în Danemarca; 
 4 lucrări ştiinţifice publicate în analele unor sesiuni de comunicări

ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Mobilități Erasmus Aprilie 2009 – Mobilitate Erasmus, Facultatea de Drept,  Economie și

Gestiune, Universitatea din Orleans, Franța.
Premii, distincții  Distincția „Debut profesoral” acordată de Asociația Facultăților de

Economie  din  România  (AFER),  Diplomă  Seria  DP
Nr.10/04.05.2012, Mai 2012.

 Diplomă de merit  pentru activitatea didactică,  nr.  25/03.10.2011,
acordată de Universitatea din Oradea, Octombrie 2011

Apartenența la foruri şțiințifice
legal 

constituite, la nivel national 

Membru Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), 
Filiala Bihor.

Anexe Lista de lucrări

    Data, Semnătura
02.11.2021
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