
  
 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUGNAR, Nicoleta, Georgeta 
 
 

Adresă(e)   
Telefon(oane) + 40-259-408.799   

Fax(uri)  + 40-259-408.109 
E-mail(uri) nbugnar@uoradea.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 14.03.1973 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  
  

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 

 Iulie 2012  - prezent 
 
  Prodecan  

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Perioada 
 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Armatei Române, nr. 1-3, 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 
 
 0ctombrie 2006  - prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare în domeniile managementului internaţional, dezvoltării 

durabile, tranzacţiilor internaţionale; coordonare contracte/proiecte/ granturi nationale şi internaţionale; 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Str. Armatei Române, nr. 1-3, 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Armatei Române, nr. 1-3, 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, cercetare 
  

Perioada 2004 – iulie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Şef de catedră – Catedra de Afaceri Internationale 

Activităţi şi responsabilităţi principale  organizarea şi coordonarea activităţii didactice, ştiinţifice şi de cercetare a personalului didactic al 
Catedrei de Afaceri Internaţionale, Facultatea de Ştiinţe Economice; coordonarea activităţii Centrului de 
Servicii pentru Afaceri Transfrontaliere şi a Centrului de Limbi Străine pentru Afaceri 



  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Armatei Române, nr. 1-3, 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, cercetare 
  

Perioada 2000 – 2006 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare în domeniile managementului internaţional, tranzacţiilor 
internaţionale, economiei mondiale; coordonare contracte/proiecte/ granturi nationale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Armatei Române, nr. 1-3, 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, cercetare 
  

Perioada 1998 – 2000 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare în domeniile managementului internaţional, tranzacţiilor 
internaţionale, economiei mondiale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Armatei Române, nr. 1-3, 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, cercetare 
  

Perioada 1996 – 1998 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare în domeniile managementului internaţional, tranzacţiilor 
internaţionale, economiei mondiale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Str. Armatei Române, nr.1-3 , 410087, Oradea, Bihor, România, www.uoradea.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, cercetare 
  

 
 
 

 

PROIECTE DE CERCETARE 
DEZVOLTARE 

 

 1. Responsabil proiect - Universitatea din Oradea - Proiectul intitulat: 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; director de proiect: Popa Ion; coordonator proiect: Consiliul 
National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR; Partenerii în proiect: 
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); perioada de implementare a proiectului: 01.10.2008 – 31.08.2011; valoarea proiectului 
alocată Universităţii din Oradea - CCCDD, în calitate de P4: 200.000,00 RON (a se vedea documentul 
public http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf, poz. 7) 
 

 2. Director ştiinţific – Proiect intitulat „Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export - import din 
judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere”,
proiect PHARE CBC România – Ungaria 2005 Programme, RO-2005/017-536.01.01.01-20, aplicant 
Universitatea din Oradea, valoare proiect 159.000 euro, perioada de implementare 1.09.2007 –
31.11.2008  

 



  
 

 3. Director de proiect –  “Impactul agroturismului asupra dezvoltării durabile a zonei Bulz”, Grant de 
cercetare finanţat de MEC - CNCSIS, act adiţional la contract nr. 27648 / 14.03.2005 continuare 
proiect tip AT, Cod 42 – 2006, , valoare grant 5.000 RON  

 
 4. Director de proiect –  “Impactul agroturismului asupra dezvoltării durabile a zonei Bulz”, Grant de 

cercetare finanţat de MEC - CNCSIS, Contract de grant nr. 27648/ 14.03.2005, tip AT, Cod 42 – 2005, 
valoare grant 8.300 RON  

 
 5. Membru în echipa de proiect în cadrul proiectului intitulat: „Practica studenţilor economişti. 

Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri" (acronim: 
PRACTeam); câştigat prin competiţie, în iulie 2010, şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU 2007-2013, „Fii întreprinzător!”, Axa prioritară 2 „Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală 
la viaţa activă; contract de finanţare nr. POSDRU/90/2.1/S/64150; perioada de derulare a proiectului: 
01.10.2010-30.09.2013 (36 luni); ID 64150; coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea 
de Ştiinţe Economice; Partenerii în proiect: Universitatea de Vest Timişoara (UVT) – P1; Universitatea 
„Ştefan Cel Mare” Suceava – P2; valoarea totală eligibilă a proiectului: 20.234.896,00 RON 

 6. Membru în echipa de proiect – Coordonator local 1  - Proiectul intitulat: Antreprenoriatul şi 
egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, câştigat prin 
competiţie, în aprilie 2008, şi finanţat 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; coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; 
Partenerii în proiect: 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; perioada de 
derulare a proiectului: 01.01.2009-31.12.2010 (24 luni); valoarea finanţării nerambursabile: 
12.009.942,00 RON (aprox. 3.275.588,00 Euro) (a se vedea documentul public 
http://www.fseromania.ro/down-docs/beneficiari_posdru.pdf, poz. 45) 

 
 7 Membru în echipa de proiect -  Proiectul intitulat: Cercetări multidisciplinare privind proiectarea 

tehnologiilor inovaţionale şi managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi 
funcţionale avansate (acronim: 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; Nr. înregistrare: 2886; perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-30.09.2011 (36 luni); 
director de proiect: prof.univ.dr. Hlaciuc Elena; coordonator proiect: Universitatea “Ştefan cel Mare”
Suceava; Partenerii în proiect: 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: 300.000,00 RON (a se vedea documentul public 
http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf, poz. 16) 

 
 8. Membru în comisia de avizare a lucrarilor de cercetare la proiect. - Proiectul intitulat: 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 (acronim: 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; Nr. 
înregistrare: 1112; nr. contract: 92-127/2008; coordonator proiect: Universitatea din Oradea, Centrul de 
Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă - CCCDD; Partenerii în proiect: 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); perioada de implementare a proiectului: 
01.10.2008 – 28.02.2011; valoarea proiectului: 2.000.000,00 RON 
 



  
 

 9. Expert cheie – Proiect intitulat „Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice 
comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar, Contract:RO 2006/018-446.01.01.01.15, finanţat prin 
programul  Programul Phare CBC 2006/INTERREG IIIA, perioada de derulare: 01.09.2008 – 30.08.2009, 
Valoarea proiectului:102.341 euro; curs susţinut „Managementul destinaţiei turistice în Euroregiunea 
Bihor –Hajdu Bihar” 

 
 10. Expert cheie – Proiect intitulat „Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export - import din 

judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere”,
proiect PHARE CBC România – Ungaria 2005 Programme, RO-2005/017-536.01.01.01-20, aplicant 
Universitatea din Oradea, valoare proiect 159.000 euro, perioada de implementare 1.09.2007 –
31.11.2008  

 
 

11. Membru în echipa de proiect – Contract de cercetare nr. 34 / 18.04.2006, “Stadiul dezvoltării 
turismului rural în judeţul Bihor şi studiul posibilităţii de includere în programe şi circuite turistice a 
obiectivelor agroturistice din zona Arieşeni – Gârda”, contract de cercetare încheiat între Universitatea 
din Oradea şi S.C. Master Tour S.R.L, valoare contract 13.000 RON   

 
 12. Membru în echipa de proiect – Contract de cercetare nr. 121 / 2005, “Studiu de oportunitate şi 

fezabilitate pentru crearea unui complex turistic în zona Şuncuiuş Vadu Crişului, în vederea atragerii de 
surse de finanţare interne şi externe”, contract de cercetare obţinut prin licitaţie publică, încheiat între 
Universitatea din Oradea şi S.C. Novaeuro Group S.A., valoare contract 120.000.000 lei 

 
 13. Membru în echipa de proiect  - Responsabil financiar - martie 2004 – decembrie 2004 - Proiect 

LEONARDO DA VINCI  RO – 2004 –PL-93184 – EX, proiect realizat in parteneriat cu Universitatea din 
Alicante si cu Consorcio Hacienda “La Laguna” Hotel Escuel din Baeza, Jaen: « Vocabulaires spécifiques 
et usages linguistiques dans les domaines économique, administratif et juridique – un outil de travail 
essentiel pour la communication dans la perspective de l’intégration de la Roumanie dans les structures 
officielles européennes » , valoare proiect 22.500 euro 

 
 

14. Membru în echipa de proiect - „Dezvoltarea unui centru de evaluare a performanţelor resurselor 
umane şi orientare în carieră” - proiect de cercetare finanţat de către M.E.C -  CNCSIS 87/2003 

 
 

 

 15. Beneficiar în cadrul proiectului intitulat Cooperarea economistilor pentru dezvoltarea Euroregiunii 
Bihor Hajdu Bihar, câstigat în aprilie 2008, si finantat 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; coordonator proiect: AGER – filiala Bihor; parteneri si 
asociati în proiect: Magyar Közgazdász Társaság (Hungarian Economists Association - HEA); North 
Great Plain Regional Development Agency (NGPRDA), Debrecen, Ungaria; Consiliul JudeŃean Bihor 
(CJB); FundaŃia Euroregiunii Bihor- Hajdú-Bihar; perioada de derulare a proiectului: 01.01-30.06.2009 (6 
luni); Valoarea proiectului (inclusiv suma finantată prin programul Phare CBC): 26.900,00 Euro 

 16. Beneficiar în cadrul proiectului intitulat „Promovarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice 
interdisciplinare în domeniul diagnozei şi prognozei în afaceri publice şi private prin cooperare europeană 
şi internaţională – PRO-CESIPAF”, Contract 6064 (Certificat de absolvire Seria A Nr. 0009 / 12.12.2007)
1 octombrie – 30 noiembrie 2006 – curs de calificare în “Managementul proiectelor de cercetare” 
(Aplicaţie PC7, Debutant), organizat de S.N.S.P.A. Bucureşti, Facultatea de Administraţie Publică, în 
cadrul Programului CEEX 2005 – M II 

 
 17. Beneficiar în 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 „Open Learning System and Tutorial Support System” am obţinut  
calificarea: „Certificate of succesul participation in tutore trening of the RE2U project for developing the 
Romania European eUniversity 

 18. Membru în cadrul Bilateral Agreement SOCRATES ERASMUS programme – Teaching staff mobility 
– ca visiting professor la Universitatea Alicante – Spania, mai 2006 

 



  
 

 19. Membru în cadrul Bilateral Agreement ERASMUS / SOCRATES,  RO ORADEA01,  programme –
Teaching staff mobility, 2006-2007 – ca visiting professor la Universitatea Salamanca – Spania  

 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 – 2005  
Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul pentru formarea profesorilor  

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 

Natională 

  
 

Perioada 1996 - 2002  
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Natională 

  
  

Perioada  1991- 1996  
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
   Specializarea Turism şi Servicii  

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nationala 

  
Perioada  1987 – 1991  

 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Profil matematică - fizică  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic “Emanuil Gojdu” – Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nationala 

  
  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  



  
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   5  5  5  4  4 

Limba franceză   3  3  3  3  2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale comunicare, cooperare, muncă în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Experienta buna a managementului de proiect şi al echipei 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, Pachetul Office-Word, Excel, Power Point 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini - Şef de colectiv CCIEAI -  Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si Dezvoltare Durabilă, 
Universitatea din Oradea 

- Membru al Asociaţiei Generale a Economistilor din România; 
- Membru în Comitetul de organizare al Sesiunilor Internationale de Comunicări Stiintifice 

“Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României”, organizate de Facultatea de 
Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, Oradea, mai 2006 - 2009 

- presedinte, membru în comisii concurs pentru ocuparea posurilor: conferentiar, lector, asistent, 
preparator în învătământul universitar, 2002- prezent. 

 

 
Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare - Prof. univ. dr. Gheorghe Ionescu, conducător de doctorat, Universitatea de Vest Timişoara,  
 

  

  
 
 
 
 
 
 

ORADEA 
OCTOMBRIE 2012 

 
 
 
 
 


