CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)

BOTEZAT Elena Aurelia
Serviciu +40.259.408.796
ebotezat@uoradea.ro

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

din aprilie 2008 până în prezent
Profesor universitar titular
Discipline predate: Management strategic, Managementul serviciilor, Managementul inovării,
Comunicare şi negociere în afaceri, Marketing, Managementul serviciilor turistice la învăţământul de
licenţă; Strategii manageriale, Managementul serviciilor şi Comunicare şi negociere la masterat,
programele de studii: Economia și administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii,
Administrarea afacerilor interne şi internaţionale ale IMM-urilor, Managementul organizaţiei; (din
aprilie 2004 până în aprilie 2008) - discipline predate: Management strategic, Comunicare şi
negociere în afaceri, Marketing la învăţământul de licenţă; Management strategic şi Comunicare şi
negociere la masterat, specializarea Economia şi managementul serviciilor turistice, Administrarea
afacerilor interne şi internaţionale ale IMM-urilor, Managementul organizaţiei; din februarie 1996
până în aprilie 2004 – discipline predate: Economia comerţului, Economia serviciilor, Economia
turismului internaţional.
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3,
Oradea, Bihor, cod. 410087
educaţie, cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Aprilie 2004 – februarie 2008
Februarie 2008 – mai 2012
Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice

Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare;
participare/coordonare contracte/proiecte finanţate de Comisia Europeană;
alte activităţi din sfera educaţiei, dezvoltării învăţământului superior economic (consiliere, tutorat,
utilizare medii de învăţare virtuale etc.);
alte activităţi din sfera economică (consultanţă de afaceri).
coordonarea activităţii în domeniul procesului de învăţământ şi a resurselor umane din cadrul
facultăţii;
urmărirea compatibilizării interne şi externe a facultăţii în domeniul procesului de învăţământ şi a
resurselor umane, în vederea integrării educaţionale;
coordonarea elaborării planurilor de învăţământ şi statelor de funcţii didactice;
coordonarea elaborării rapoartelor de autoevaluare întocmite la nivelul facultăţii în vederea
autorizării sau acreditării specializărilor noi şi a celor existente;
participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi disertaţie;
coordonarea evaluării şi promovării personalului didactic şi nedidactic.

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3,
Oradea, Bihor, cod. 410087
Management în învăţământul superior
din octombrie 1997 - martie 2004
Şef de catedră

Activităţi şi responsabilităţi principale
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Management în învăţământul superior
din aprilie 2004 până în aprilie 2008
Conferenţiar universitar
disciplinele Management strategic, Comunicare şi negociere în afaceri, Marketing
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3,
Oradea, Bihor, cod. 410087
educaţie, cercetare
din februarie 1996 până în aprilie 2004
Lector universitar
disciplinele Economia comerţului, Economia serviciilor, Economia turismului
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii din Oradea, nr. 1-3,
Oradea, Bihor, cod. 410087
educaţie, cercetare
din octombrie 1985 până în februarie 1996
- şef birou comercial, ICRA BIHOR ORADEA, mai 1990 - februarie 1996;
- economist la biroul comercial, ICRA BIHOR ORADEA, octombrie 1998 – mai 1990;
economist stagiar, ICRA BIHOR ORADEA, OCTOMBRIE 1985 – OCTOMBRIE 1990.
şef birou comercial, ICRA BIHOR ORADEA,
Coordonare activităţi comerciale

Numele şi adresa angajatorului ICRA BIHOR ORADEA
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ
Perioada

octombrie 1985 – februarie 1996

Educaţie şi formare
2014––2005
2015
Perioada 2004
Atestat de studii post doctorale
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master
Disciplinele principale studiate / Management educaţional – Formarea profesorilor
competenţe profesionale dobândite Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, Universitatea din Oradea
furnizorului de formare națională
Nivelul în clasificarea naţională sau națională
naţională
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Diploma de master
Management educaţional – Formarea profesorilor
Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic, Universitatea din Oradea

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

naţională

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

naţională

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Doctor în economie
specializarea Management

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

Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice
naţională

1981-1985
Diploma de licenţă
specializarea Comerţ;
Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice Bucureşti
naţională

1984-1988
Diploma de bacalaureat
profilul matematică – fizică.
Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi
naţională

Cursuri de perfecţionare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curs de negocierea şi derularea contractelor de comerţ exterior, Centru de Perfecţionare,
Consultanţă şi Management pentru Comerţul Internaţional „Percomex” S.A. Bucureşti, martie
1994;
Stagiu de perfecţionare în domeniul managementul şi marketingului hotelier, la Facultatea de
Ştiinţe Economice – Universitatea Poitiers – Franţa – în cadrul programului TEMPUS-JEP0947-0-90, 28 aprilie – 31 mai 1998;
Curs de „Urban restructuring and conflicts in Eastern and Central Europe”, CEU Summer
University Budapesta, 3 iulie – 24 iulie 1999;
Stagiu de perfecţionare în domeniul geografiei turismului şi amenajării teritoriului, la
Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea Poitiers – Franţa – în cadrul programului
ERASMUS SOCRATES, 22 aprilie – 30 aprilie 2002;
Curs pentru pregătire tutori (formatori); 2004 RE2U – Romanian European Union, Proiect
Socrates 100693 – CP – 1 – 2002, Ro – MINERVA – M, septembrie 2004;
Stagiu de perfecţionare în domeniul managementul şi marketingului, la Facultatea de Ştiinţe
Economice – Universitatea Salamanca – Spania – în cadrul programului SOCRATESERASMUS, secţiunea mobilităţi profesori, 17 noiembrie-26 noiembrie 2005;
Curs de perfecţionare în domeniul utilizării calculatorului – Xpert- finalizat cu obţinerea
paşaportului european de conducere a calculatorului, decembrie 2005-februarie 2006;
Program de pregătire şi specializare profesională „Simulări manageriale complexe PRELEM
XXI”, finalizat prin diploma de absolvire, iulie 2007;
Curs de Managementul proiectelor cu finanţare europeană, finalizat cu obţinere certificat,
Universitatea din Praga, decembrie 2007;
Curs postuniversitar de perfecţionare: „MANAGEMENT UNIVERSITAR”, 2008-2009, finalizat
prin diploma de absolvire;
Curs postuniversitar de perfecţionare în cadrul proiectului strategic POSDRU „Instituţiile de
învăţământ superior ca organizaţii – Managementul strategic”, finalizat prin certificat nr.
M4/54, martie 2011.

Participări proiecte P1. Expert-lector în Proiectul strategic finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”,
POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor,
„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 NORDVEST”, partener: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, perioada de
implementare: 01.06. 2011 - 31. 12. 2012;
P2. Expert lector în Proiectul „Flexibilitate şi Performanţă prin Management”, finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea
adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin
pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, Contract nr.
POSDRU/81/3.2/S/57620, beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,
perioada de implementare: 01.12. 2010 - 01. 01. 2013, valoarea proiectului: 2.137.229 lei;
P3. Coordonator inter-regional practică pentru programe de studii de licenţă în Proiectul „Practica
studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”,
finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 2
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia
de la şcoală la viaţa activă”; Contract de finanţare nr. POSDRU/90/2.1/S/64150, beneficiar:
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, perioada de implementare: 01.10. 2010 01. 10. 2013, valoarea proiectului: 19 830 198 lei;
P4. Director Şcoală antreprenorială în Proiectul strategic „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un
model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei” finanţat prin POSDRU 2007-2013, „Fii
întreprinzător!”, Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”; contract de finanţare nr.
POSDRU/9/3.1/S/5; ID 2427; coordonator naţional proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de
Ştiinţe Economice, valoare 12.009.942,00 lei;
P5. Expert TQM în Proiectul strategic finanţat prin Programul Phare 2006/018-147. 04.02,
Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă,
Contract: Phare 2006/018-147. 04.02.02.01.605, perioada de implementare: 02.12. 2008 – 30. 11.
2009, valoarea proiectului: 110 494 Euro;

P6. Manager de proiect în Proiectul finanţat prin Programul România-Ungaria PHARE CBC
2006/INTERREG III A România-Ungaria, nr. ref. RO 2006/018-446.01.01.01.15, „Dezvoltarea şi
promovarea de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar”, perioada de
derulare august 2008-noiembrie 2009; câştigat prin competiţie, valoare grant 102 341euro;

P6. Manager de proiect în Proiectul finanţat prin Programul România-Ungaria PHARE CBC
2006/INTERREG III A România-Ungaria, nr. ref. RO 2006/018-446.01.01.01.15, „Dezvoltarea şi
promovarea de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar”, perioada de
derulare august 2008-noiembrie 2009; câştigat prin competiţie, valoare grant 102 341euro;
P7. Coordonator implementare în Proiectul finanţat prin Programul România-Ungaria PHARE CBS
2006/INTERREG III A România-Ungaria, nr. ref. RO 2006/018-446.01.01.02.06, „Cooperarea
economiştilor pentru dezvoltarea Euroregiunii Bihor-Hajdu-Bihar”, perioada de derulare august 2008martie 2009; câştigat prin competiţie, valoare grant 26 900 euro;
P8. Director - Contract de cercetare nr. 27/11.04.2006 încheiat între Primăria municipiului Oradea şi
Universitatea din Oradea, având ca obiect, studiul privind înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru de
informare turistică –cetatea Oradea, derulat în aprilie 2006-mai 2007, competiţie de oferte, valoare
contract 12 000 RON;
P9. Coordonator implementare în Proiectul finanţat prin Programul România-Ungaria PHARE CBC
2005/INTERREG III A nr. ref. RO 2005/017-536.01.01.01.20, „Sprijinirea integrării IMM-urilor cu
activitate de export-import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii
transfrontaliere”, perioada de derulare 2007-2008 realizat în colaborare cu Universitatea din Debrecen
şi Camera de Comerţ din Debrecen; câştigat prin competiţie, valoare grant 159 000 euro;
P10. Coordonator implementare în Proiectul PHARE/2005/017-553.04.02 “eWork Today-program de
instruire în vederea adaptării/orientării forţei de muncă active la cerinţele societăţii informaţionale”,
perioada de derulare 2008-2009; câştigat prin competiţie, valoare grant 118 080 euro;
P11. Membru în echipa de cercetare – Contract de cercetare bilateral sub egida MEC “Market
posibilities for sustainable agriculture products (organic agriculture) in Bulgaria and Romania
/Posibilităţile pieţei pentru produsele unei agriculturi durabile (agricultură biologică – produse bio), în
Bulgaria şi România; derulat în cadrul Protocolului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Bulgaria
şi România; perioada de derulare 2005-2007; partener : Universitatea de Economie Naţională şi
Internaţională din Sofia, valoare 3400 euro, câştigat prin competiţie;
P12. Membru în echipa de cercetare - Grant CNCSIS, contract nr. 5662/2 iunie 2006: „Percepţia şi
evoluţia valorilor etice de business (formarea unei culturi etice a afacerilor)”, proiect coordonat de
Universitatea de Vest Timişoara; perioada de derulare: 2006-2008;
P13. Membru în echipa de cercetare - Contract de cercetare nr. 8 317/09.07.2002 încheiat între
Primăria municipiului Oradea şi Universitatea din Oradea, având ca obiect, “Studiu privind tendinţa
afacerilor în zona metropolitană”; perioada de derulare: martie-septembrie 2002; competiţie de oferte,
valoare contract 100 000 000 lei;

Aptitudini şi competenţe Perseverenţă, tenacitate, aptitudini manageriale, dorinţă de cunoaştere, creativitate, spirit de echipă,
personale simţul umorului, spontaneitate, perfecţionism, pragmatism, iniţiativă, implicare.
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română
Engleza, Franceza

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

5

5

5

4

4

Limba franceză

4

4

4

3

3

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

Competenţe şi abilităţi sociale

comunicare, reprezentare, cooperare, formarea echipelor, muncă în echipă, empatie

Competenţe şi aptitudini organizatorice -

management de proiect
administrative (planificare strategică, planificare şi organizarea timpului şi activităţilor, dezvoltare
de planuri, creare de curriculum, crearea de proceduri, fixarea obiectivelor şi standardelor,
organizare de evenimente, proiectare buget)
de comunicare (ascultare activă, informare, prezentare de diferite tipuri, negociere, rezolvare
conflicte, documentare şi sinteză de informaţii, învăţare şi instruire - faţă în faţă, e-learning, tutoriat,
educaţia adulţilor);
de supervizare (muncă în echipă, delegare, motivare, control şi evaluare, facilitarea comunicării,
monitorizare, consiliere);
de natură cognitivă (identificarea şi rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, gândire analitică).

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului




Utilizarea calculatoarelor personale (Windows, Pachetul Office-Word, Excel, Power Point)
excelent;
Navigare pe Internet, utilizarea de echipamente multimedia şi a platformei de e-learning;

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

-

Recunoaşteri ale prestigiului
profesional

-

Informaţii suplimentare

membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, vicepreşedinte al filialei
Bihor;
membru al Centrului de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor, Universitatea din Oradea;
membru al Asociaţiei Internaţionale de Merceologie (IGWT);
membru al Balkan Asociation for Tourism Education&Research;
membru în colegiul de redacţie al Revistei „Analele Universităţii din Oradea, Seria Ştiinţe
Economice”
Diplomă de excelenţă a Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, în semn de
recunoaştere a meritelor în sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin organizarea
excelentă a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, ediţia I, 2006;
Diplomă de excelenţă, acordat de CECCAR, filiala Bihor, martie 2008
Diplomă de merit pentru activitatea didactică, Universitatea din Oradea, octombrie 2009
Diplomă de excelenţă a Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, în semn de
apreciere a profesionalismului dovedit la evaluarea responsabilă a lucrărilor prezentate
la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti – secţiunea Marketing, ediţia IV- a,
2009;

Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Universitatea creștină ”Dimitrie Cantemir”, București
Prof. univ. dr. Gheorghe Olah, Universitatea din Oradea

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).

6 ianuarie 2018
prof. univ. dr. Elena Botezat

