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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Fora Andreea Florina 
E-mail(uri) andreea_rugea@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 06.04.1987 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Cadru didactic asociat – în regim de plata cu ora 
Facultatea de Ştiine Economice, Universitatea din Oradea 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2009 –prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi didactice, seminarii la disciplinele Economie Mondială, Tranzacţii Internaţionale şi 
Managementul afacerilor internaţionale, Organizaţii şi instituţii internaţionale, Economie Europeană 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinte Economice, Universitatea din Oradea 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi didactice, pregătirea şi organizarea seminariilor aferente disciplinelor 

 
Perioada 

 
   ianuarie 2010 – ianuarie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Formator competenţe profesionale - Coordonator Rural 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi didactice, pregătirea şi organizarea activităţilor practice în domeniul antreprenoriatului 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, în cadrul proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un 
model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei” (AntrES), Cod proiect (ID): 2427, 
proiect finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 
„Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.1 
„Promovarea culturii antreprenoriale”, finanţat în baza Contractului de finanţare cu nr. de 
identificare POSDRU/9/3.1/S/5 din 2008, încheiat între Universitatea din Oradea şi AMPOSDRU 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Pregătirea şi organizarea activităţilor practice (seminarii), consilierea cursantelor în vederea 
realizării unui plan de afacere viabil, pregătirea documentelor aferente activităţii: minute aferente, 
proces verbal, notare cursante, interpretare chestionare feedback, întocmirea raportului de 
activitate lunar. 

 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada Octombrie 2011 – prezent , doctorand în Economie 
Calificarea / diploma obţinută Activitate în desfăşurare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat (previzionat): “Politica concurenţei în contextul liberalizării comerţului 
internaţional”, conducător ştiinţific prof.univ.dr. Mihai BERINDE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare postuniversitară 

 
Perioada 

 
Octombirie 2009 – Iulie 2011, studii de masterat - aprofundare 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, specializare Relaţii Economice Europene 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Economia integrării europene, UE în contextul relaţiilor economice internaţionale, Relaţii 
economice internaţionale, Managementul afacerilor internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare postuniversitară 

 
Perioada 

 
Octombrie 2009 – Iulie 2011   
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Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Nivelul II 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Psihologia adultului, Didactica specializării 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare postuniversitară 

 
Perioada 

     
 28-29 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
International Conference „European Integration – New challenges” 7th Edition, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Oradea 

 
Perioada 

     
 28-29 mai 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
International Conference „European Integration – New challenges” 6th Edition, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Universitatea din Oradea 

  
 

Perioada 
 
Aprilie - septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Formator 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Şcoala Antreprenorială, Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse, Universitatea din Oradea, MECT. 

 
Perioada 

 
Octombrie 2006 – Iulie 2009   

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de Licenţă – Licenţiat în ştiinţe economice, specializarea Afaceri internaţionale 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Tranzacţii internaţionale, Economie mondială, managementul afacerilor internaţionale, Comerţ 
internaţional şi politici comerciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare – învăţământ superior 

 
Perioada 

 
Octombrie 2006 – Iulie 2009   

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Nivelul I 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Pedagogie, Didactica specialităţii, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare – învăţământ superior 

 
 

Perioada 

 
 
Septembrie 2002 – Iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută 2006 – Diplomă de Bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Specializarea Matenatică - Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

 

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

 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   avansat  avansat  mediu  mediu  mediu 

Franceză   avansat  avansat  mediu  mediu  avansat 

Italiană   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 3-4 noiembrie 2008 – Certificate of Graduation The Leadership Institute, International Leadership 
School 
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organizatorice 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice 2006 – Atestat de Competenţe Profesionale (competenţe de operare pe calculator şi competenţe 
de nivel mediu de programare) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

2005 – Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL Certificate) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  

                             
 

  

Anexe  

 
 
 
 
 
 
Data: 1.10.2012       Semnătura: ........................................... 
 


