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2012→ 2015
Membru în Senatul Universităţii din Oradea şi în următoarele Comisii permanente şi de specialitate
ale Senatului: Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, Comisia de monitorizare, coordonare
şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern.
Participare la luarea de decizii şi deliberări la nivelul universităţii.
Control şi monitorizare a implementării şi menţinerii sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii.
Monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind dezvoltarea sistemului de control
managerial intern.
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Management-Marketing
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
Management în învăţământul superior
2011→ prezent
Membru în Consiliul Departamentului Management-Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice
Participarea la luarea de decizii referitoare la activitatea departamentului
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Management-Marketing
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
Management în învăţământul superior
2002→ prezent
Conferenţiar universitar

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Activităţi şi responsabilităţi principale

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si 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 si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
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Disciplinele: Bazele Informaticii, Informatică economică, Baze de date în marketing, Sisteme şi
aplicaţii informatice în economie, Sisteme de gestionare a informaţiilor, Baze de date pentru
management, Informatică de gestiune, Sisteme de gestiune a informaţiilor de marketing, E-Business,
E-marketing
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management-Marketing
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
educaţie, cercetare
2005→ 2008
Coordonator filiala Beiuş
− activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare;
− coordonarea activităţii tutorilor;
− organizarea evenimentelor de deschidere a anului universitar, de absolvire;
− promovarea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Oradea/Specializării E.C.T.S.-Beiuş la liceele din
oraşul Beiuş;
− activităţi administrative (referitoare la: săli de curs, seminarii, laborator informatică, sala de sport,
sala festivă);
− participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi absolvire.
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
Management în învăţământul superior
1994-2005
Şef Catedra de Statistică şi informatică economică
− activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare;
− alte activităţi în sfera dezvoltării învăţământului superior economic (consiliere, tutorat, utilizare medii
de învăţare virtuale etc.).
− coordonarea activităţii membrilor catedrei;
− elaborarea statelor de funcţii didactice;
− participarea la desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă şi absolvire;
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
Management în învăţământul superior
2002→ prezent
Conferenţiar universitar
Disciplinele: Bazele Informaticii, Informatică economică, Baze de date în marketing, Sisteme şi
aplicaţii informatice în economie, Sisteme de gestionare a informaţiilor, Baze de date pentru
management, Informatică de gestiune, Sisteme de gestiune a informaţiilor de marketing, E-Business
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Management-Marketing
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
educaţie, cercetare
1993-2002
Lector universitar
Disciplinele: Bazele informaticii, Baze de date, Modelarea şi simularea proceselor economice.
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
educaţie, cercetare
1992-1993
Asistent universitar
Disciplinele: Bazele Informaticii.
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Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Universităţii nr. 1-3, 410087 Oradea (România)
educaţie, cercetare
1. Membru în echipa proiectului Promovarea potenţialului economico-social al zonei metropolitane
Oradea – Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar; Consiliul Local Oradea-Primăria municipiului Oradea –
Proiecte commune-2005
Aplicant: Asociaţia ZMO;
Parteneri: Universitatea Oradea, Federaţia Patronilor Bihor, Investfarm SRL Debrecen
Perioada de derulare: 1sept.-1dec. 2005
2. Membru în echipa Grantului Leonardo da Vinci RO/2005/95132/EX, Dezvoltarea competenţelor în
domeniul metodelor econometrice de identificare şi măsurare a economiei subterane
Parteneri: Universitatea Oradea, Universitatea din Orleans
Perioada de derulare: 1.10. 2005- 1.10.2006
3. Membru în echipa proiectului ECOLIFE
Aplicant: Asociaţia ZMO
Perioada de derulare: 19.07. 2006 - 31.05.2007
4. Membru în echipa Grantului RO 2005/017-536.01.01.01.21, Cluster Identification and Development
in the Bihor – Hajdu Bihar Euroregion
Aplicant: Asociaţia ZMO
Parteneri: Euro-Region House Public Benefit Company
Perioada de derulare: 01.09.2007 – 01.09.2008
5. Membru în echipa proiectului PNCDI2 NR.71-075/18.09.2007, SIRLC-Sistem informaţional pentru o
reţea logistică colaborativă dedicată IMM-urilor situate de-a lungul tronsonului român a drumului
european E60
Coordonator: UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Perioada de derulare: 18.09.2007 – 2009
6. Membru în echipa proiectului PC nr. 92-112/2008, Dezvoltarea unui sistem computerizat pentru
evaluarea noxelor profesionale de tip vibraţii mecanice şi a impactului asupra operatorului uman la
locul de muncă – VIBROM
Coordonator: SC IPA SA
Perioada de derulare: 1.10.2008 – 2011
7. Membru în echipa proiectului “Centru pentru Formare şi Perfecţionare în Domeniul
Managementului Resurselor Umane(CFP - MRU)”, 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
Perioada de implementare: 02.12. 2008 – 30. 11. 2009. Valoarea proiectului: 110 494 Euro
8. Membru în echipa proiectului Realizarea de produse de combustie de înaltă performanţă din
domeniul energiei curate şi regenerabile tip peleţi, obţinute din deşeuri lemnoase cu potenţial
energetic ridicat, Categoria de proiect: PDP, programul: INOVARE. Finanţare: Buget de stat –
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
Perioada de implementare: 2008-2011. Valoarea proiectului: 1.582.375 lei
9. Membru în echipa proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa
muncii între universităţi şi mediul de afaceri (PRACTeam), Contract POSDRU/90/2.1/S/64150
Coordonator: Universitatea din Oradea. Facultatea de Stiinte Economice
Perioada de derulare: 1.10.2010 – 1.10.2013. Valoarea proiectului: 19.830.198 Ron
10. Membru în echipa proiectului Flexibilitate şi Performanţă prin Management, Acronim:
PERFORMER
Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013;
Contract: POSDRU/81/3.2/S/57620, ID: 57620
Perioada: 02.12.2010 – 31.01.2012
Valoarea proiectului: 2.137.229 lei
11. Membru în echipa proiectului”A new method and system for real time fermentation process
monitoring”, Acronym BIOETHANOL, HURO/1001/121/2.2.2
Perioada: 01.02.2012 – 31.07.2013
Valoare totala 325.705 euro
Valoare buget Lead Partner : Universitatea din Oradea: 177.895 euro
Project Partner 1: Bay Zoltan Nonprofit Ltd.Institute Szeged Hungary: 147.810 euro
12. Membru în echipa proiectului SOCERT. Societatea cunoaşterii, dinamism prin cercetare, Contract
POSDRU/159/1.5/S/132406
Coordonator: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
Parteneri: Institutul de Economie Naţională - P1, Universitatea din Oradea - P2
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Perioada de derulare: 2014-2015
13. Expert formator în echipa proiectului ROSE, SGNU - 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 de derulare: 2017-2020
Alte activităţi şi responsabilităţi
principale




























activitate didactică
activitate de cercetare
 publicarea de articole în reviste de specialitate, participarea la sesiuni de comunicări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale (102 lucrări)
 9 cărţi publicate în edituri (cu ISBN), din care 4 cu coautori
 8 suporturi de curs
 2 cursuri pe platforma virtuală
 5 culegeri de probleme/îndrumătoare de laborator
membră în Comisia Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, din 2012
membru în Comisia de selecţie pentru mobilităţi de predare (Erasmus TA) şi în Comisia de
selecţie pentru mobilităţi de formare a personalului (Erasmus ST), Facultatea de Ştiinţe
Economice, 2013-2014
membră în Comitetul de organizare al EINCO, 2014, 2015, 2016
membră în EINCO Editorial Review Board, 2014, 2015, 2016
membră în Comitetul științific al Yalova University International Conference of Business
Students, 2016
membru (chair subsecţiune Marketing) în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale
“Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României”, organizată de Facultatea
de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, Oradea, mai 2013
membru in comitetul de organizare al Olimpiadei naţionale a economiştilor în formare – ONEF
2013, secţiunea Marketing, 2013
membru in comisia de jurizare a Olimpiadei naţionale a economiştilor în formare – ONEF 2013,
secţiunea Marketing, 2013
membru în Colegiul de redacţie al Revistei “Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice”
(Comitetul ştiinţific), Oradea, mai 2010, 2011, 2012, 2013
director de Masterat, specializarea Management în administraţia publică (2008-2010)
director de Masterat, specializarea Marketing și comunicare în afaceri 2016
coordonator centru ECDL – Universitatea din Oradea Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
(2008-2011)
membru (chair subsecţiune Informatică economică) în Comitetul de organizare al Sesiunilor
Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice “Integrarea europeană – noi provocări pentru economia
României”, organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, Oradea,
mai 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
membru în Comisia de avizare a lucrarilor de cercetare-dezvoltare a proiectului „Cercetări
privind demersurile comunicaţionale de marketing ale IMM-urilor, în vederea oferirii unor soluţii
inovative pentru creşterea competitivităţii, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă la nivel
European (COMINOVATIV)”
membru în Asociaţia Generală a Economiştilor din România (2006-2008)
îndrumător de an (2005-2008)
îndrumare lucrări de licenţă şi disertaţie
membru în comisii de examen la admitere, licenţă, disertaţie
membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor în învăţământul superior
referent pentru publicarea de cărţi economice
prelucrarea datelor şi întocmirea situaţiilor candidaţilor admişi şi respinşi la admiterea in
învăţământul superior (1991-1995)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
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1993 - 1997
Doctor în economie
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Oradea (România)
nationala
1983 – 1987
Diploma de licenţă

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Specializarea Planificare, cibernetică economică, informatică economică;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare şi cibernetică economică
Bucuresti (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

nationala
1979 -1983
Diploma de bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Profilul informatică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Liceul de Matematica Fizica cu profil de Informatica, Cluj-Napoca (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

nationala

Cursuri de perfecţionare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

iulie 2012
certificat de absolvire
absolventă a Programului de instruire şi perfecţionare a personalului implicat în programele
ID/IFR, organizat de Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă
redusă al Universităţii din Oradea
Universitatea din Oradea

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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martie – mai 2010
certificat de absolvire
absolventă a programului de perfecţionare „Formator de formatori”, organizat de Centrul de
Formare şi Perfecţionare Perfect Service S.A. sub egida Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service S.A. sub egida Ministerului Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
octombrie – iunie 2009
certificat de absolvire
absolventa a cursurilor modulului de pregătire psiho-pedagogică din cadrul Departamentului
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Oradea
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Personalului Didactic



aprilie 2008
Permis ECDL complet (ECDL Start) şi certificat de examinator autorizat ECDL
examinator autorizat pentru modulele: Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei; Utilizarea
computerului şi organizarea fişierelor; Procesare de text; Calcul tabelar; Baze de date;
Prezentări; Internet şi poştă electronică
ECDL România



iulie 2007

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

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


















atestat trainer "Simulari manageriale complexe Prelem XXI" industriale
absolventa a cursurilor de pregatire si specializare profesionala "Simulari manageriale
complexe Prelem XXI" destinate trainerilor în acest domeniu
Institutul de Management si Marketing - International Manager
mai 2006
certificat de participare
stagiu de documentare şi cercetare de două săptămâni (1--14 mai) în cadrul Facultăţii de
Drept, Economie şi Gestiune şi a Laboratorului de Economie Orleans, Universitatea Orleans,
Franţa
Laboratorul de Economie Orleans, Universitatea Orleans, Franţa
noiembrie 2004
atestat tutoriat în sistemul de învăţământ la distanţă
absolventa a cursurilor de training pentru tutoriat in cadrul sistemului de învăţământ la distanţă,
organizate în cadrul proiectului Romanian-EuropeanUniversity-RE2U de dezvoltare a
învăţământului la distanţă în spaţiul Româno-European, de către Universitatea Politehnică din
Bucureşti şi Universitatea din Oradea, (proiect finanţat prin programul Socrates-Minerva)
Universitatea Politehnică din Bucureşti şi Universitatea din Oradea
sept 1989
ceritificat de absolvire
absolventă a cursului postuniversitar de Analiză economică a activităţii întreprinderilor, Centrul
de Organizare şi Calcul al Ministerului Industriei Alimentare, Bucureşti
Centrul de Organizare şi Calcul al Ministerului Industriei Alimentare, Bucureşti

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Franceză

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- comunicare, cooperare, muncă în echipă, flexibilitate, dorinţă de cunoaştere, creativitate,
spirit de echpă, iniţiativă.
- organizarea eficientă a activităţilor;
- ascultare activă;
- sinteză de informaţii;
- învăţare şi instruire - faţă în faţă, e-learning, tutoriat

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
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- Utilizare: sistem de operare Windows, Microsoft Office.
- Navigare pe Internet, utilizarea de echipamente multimedia şi a platformei de e-learning.
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Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

- implicare în vederea atingerii obiectivelor, dinamism

Categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe Fotocopii ale urmatoarelor documente:

Diploma de Doctor in economie
Diploma de licenta in profilul economic, specializarea Planificare şi Cibernetică Economică
Diplomă de bacalaureat în profilul informatică
Certificat de absolvire a cursurilor de training pentru tutoriat in cadrul sistemului de învăţământ la
distanţă, organizate în cadrul proiectului Romanian-EuropeanUniversity-RE2U de dezvoltare a
învăţământului la distanţă în spaţiul Româno-European
Diplomă de absolvire a cursurilor de pregatire şi specializare profesională "Simulari manageriale
complexe Prelem XXI" destinate trainerilor în acest domeniu
Certificat ECDL Complet
Certificat de examinator autorizat ECDL

Data: 2.03.2018
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