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INFORMAŢII PERSONALE   

   

Nume  MEŞTER LIANA EUGENIA 

E-mail  lmester@uoradea.ro  

Telefon   +04 0259 408799 

Data naşterii  31 ianuarie1975 

Naţionalitate   română 

   

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

   

• Carieră universitară 
 

 1997-1998   colaborator, Facultatea de Ştiinţe Economice, Oradea,  disciplina 
Istoria Gândirii Economice;  
 
1998-2000  preparator universitar, titular, Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea, 
disciplinele Relaţii valutar - financiare Internaţionale, Economie mondială; 
 
2000-2002    asistent universitar, titular, Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea, 
disciplinele Economie mondială şi Proiecte,  Istoria gândirii economice, Tranzacţii  
economice internaţionale;  
 
2002-2008   lector universitar, titular, Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea, disciplinele 
Economie mondială, Instituţii financiare internaţionale, Tranzacţii economice internaţionale. 
 
Din 2008             conferentiar universitar, titular, Facultatea de Ştiinţe Economice Oradea, 
disciplinele Economie mondială, Organizatii şi instituţii Internaţionale, Economie 
internaţională, Relaţii economice internaţionale. 

• Lucrări ştiinţifice  7 cărţi publicate în edituri, 5 cursuri publicate cu avizul catedrei, peste 50 de lucrări publicate 
în reviste de specialitate din România şi din străinătate, participări la conferinţe, sesiuni de 
comunicări şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

• Proiecte europene  „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi 
mediul de afaceri (acronim: PRACTeam)”, proiect finantat din Fondul Social European – 
„investeste in oameni”, contract nr. POSDRU/90/2.1/S/64150, perioada de implementare 1 
octombrie 2010 – 1 octombrie 2013, coordonator practică licenţă, domeniul Economie şi 
afaceri internaţionale (EXPERT B) in echipa Solicitantului Universitatea din Oradea, 
Facultatea de Ştiinţe Economice. 
 
„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 Ro – Hu 2005 Programme, RO-2005/017-536.01.01.01-20, aplicant 
Universitatea din Oradea, valoare proiect 150000 euro – responsabil grup de lucru. 
 
Bilateral Agreement ERASMUS / SOCRATES,  RO ORADEA01,  programme – Teaching 
staff mobility, 2006-2007 – ca visiting professor la Universitatea Salamanca – Spania - 
membru participant. 
 
ROMANIAN EUROPEAN Euniversity – RE2U, proiect finanţat prin Programul SOCRATES – 
MINERVA, 100693–CP-01–2002-1-RO-MINERVA-M, 2002 – 2004 – beneficiar. 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” – beneficiar. 
 
„Studiul pieţei muncii în comunitatea europeana. Actualitate şi perspective. Aplicaţii în 
sistemul economic românesc” Nr. contract:  RO/2006/PL97201/S, proiect finanţat prin 
Programul Leonardo, valoare proiect 28200 euro – membru în echipa de proiect. 

• Alte activităţi  acordarea de consultanţă economică 
• Denumirea şi adresa angajatorului  Universitatea din Oradea 

Str. Universităţii, nr. 1 
Oradea, jud. Bihor, România 

• Tipul domeniului sau sectorului  Învăţământ superior 

• Ocupaţia sau poziţia deţinută   conferentiar universitar 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  - organizarea şi coordonarea activităţii didactice 
- activitati ştiinţifice şi de cercetare - Catedra de Afaceri Internaţionale, Facultatea 

de Ştiinţe Economice 
- activitate in cadrul Centrului de Servicii pentru Afaceri Transfrontaliere 
- activitate de predare la disciplinele Economie mondială, Organizatii si instituţii 

internaţionale, Organizaţii şi instituţii economice internaţionale, Economie 
internationala (curs şi seminar), Relaţii economice internaţionale (curs şi seminar), 
Practica  

- membru în Biroul Catedrei de Afaceri Internaţiuonale, 2006- sept. 2011 - adjunct 
şef de Catedră 

- membru în Consiliul Departamentului de Afaceri Internaţionale – din oct. 2011 
- director interimar de departament – iulie 2012- prezent 
- membru colectiv CCIEAI -  Centrul de Cercetare pentru Competitivitate si 

Dezvoltare Durabilă, Universitatea din Oradea 
- membru al Asociaţiei Generale a Economistilor din România 
- membru în comisie de specialitate a AFER  
- membru în Comitetul de organizare al Sesiunilor Internationale de Comunicări 

Stiintifice Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României, 
Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, Oradea, mai 2006 – 
2011 

- membru în comisii concurs pentru ocuparea posurilort: lector, asistent, preparator 
în învătământul universitar 

- membru în comisii finalizare studii – licenţă, disertaţie 
- membru în comisii Definitivat şi Gradul II, DPPD, 2010-2012. 

  Activitate de cercetare  
Elaborarea si implementarea unei metodologii inovative de analiza si evaluare a 
caracteristicilor si performantelor managementului intreprenorial din Romania – acronim: 
PERFORMAN    (responsabil de proiect conf.dr. Nicoleta Bugnar) - Contract de 
cercetare tip PN II – P4, nr. 92124/ 01.10.2008, proiect finanţat de CENTRUL 
NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP; perioada de derulare a 
proiectului: 01.10.2008-01.10.2011 (36 luni) - membru în comisia de avizare a 
lucrarilor de cercetare la proiect. 
 
Cercetari multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovationale si managementul 
sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale si functionale avansate – acronim: 
SSFA, (responsabil de proiect conf.dr. Adriana Giurgiu) - Contract de cercetare tip PN II 
– P4, nr. 92088 / 01.10.2008, proiect finanţat de CENTRUL NAŢIONAL DE 
MANAGEMENT PROGRAME – CNMP; perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-
01.10.2011 (36 luni) - membru în comisia de avizare a lucrarilor de cercetare la 
proiect. 
 
Studiul privind stabilirea si valorificarea avantajelor competitive ale firmelor romanesti cu 
activitate de comert exterior, in vederea maximizarii efectelor pozitive ale aderarii 
Romaniei la UE - acronim: SVACEX, (responsabil de proiect conf. dr. Adriana Giurgiu) - 
Contract de cercetare tip PN II – P4, nr. 92073 / 01.10.2008, proiect finanţat de 
CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP; perioada de derulare 
a proiectului: 01.10.2008-01.03.2011 (29 luni); valoarea proiectului: 2.000.000,00 RON - 
membru în comisia de avizare a lucrarilor de cercetare la proiect. 

 
Studiul pieţei muncii în comunitatea europeana. Actualitate şi perspective. Aplicaţii în 
sistemul economic românesc”, nr. contract: RO/2006/PL97201/S, proiect finanţat prin 
Programul Leonardo, valoare proiect 28.200 euro – membru în echipa de proiect. 

 
Impactul agroturismului asupra dezvoltării durabile a zonei Bulz – Grant de cercetare 
finanţat CNCSIS, Contract de grant nr. 27648/ 14.03.2005 tip AT, Cod 42 – 2005 - 2006, 
valoare grant 8300 RON - membru in echipa de proiect. 
 
Impactul agroturismului asupra dezvoltării durabile a zonei Bulz –  Grant de cercetare 
finanţat CNCSIS, act adiţional la contract nr. 27648 / 14.03.2005, tip AT, Cod 42  - 2006  
continuare proiect “Impactul agroturismului asupra dezvoltării durabile a zonei Bulz”, 
valoare grant 5000 RON – membru in echipa de proiect. 
 
In 2010 am participat la Şcoala de vară itinerantă AFER, ediţia a III-a, cu tema 
Competitivitate şi dezvoltare durabilă din perspectiva Uniunii Europene, Facultatea de 



Ştiinte Economice, Universitatea din Oradea, 2-11 septembrie 2010, în cadrul grupului de 
lucru Cooperare teritorială europeană ca asistent ştiinţific. 
 
În 2011 am participat la Conferinţa internaţională European Conference on Management 
Leadership and Governace, Sophia-Antipolis, Franţa, 6-7 oct. 2011 ca moderator al 
secţiunii Performance Management and Evaluation. 

 
  Activitate de îndrumare, evaluare şi control 

- activitate de îndrumare lucrari de licenţă şi disertaţie 
- activitate de evaluare la disciplinele predate 
- activitate de coordonare a practicii studenţilor de la specializarea AI. 

STUDII ŞI STAGII DE PRACTICĂ  Bilateral Agreement ERASMUS / SOCRATES,  RO ORADEA01,  programme – 
Teaching staff mobility, 2006-2007 – ca visiting professor la Universitatea Salamanca – 
Spania – beneficiar. 
 

   

• Educaţie  1989-1993 Liceul Economic, Oradea, profilul finanţe-contabilitate;  
atestat contabil - statistician;   

1993-1997 Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, 
                    specializarea Tranzacţii Internaţionale; 
1997   licenţiat în economie; titlul lucrării de diplomă: Organizarea activităţii 
                    de comerţ exterior a României; 
2005 absolvent de masterat, Universitatea din Oradea, DPPPD, Formarea 

profesorilor; 
2006            doctor în economie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş–

Bolyai, Cluj–Napoca, specializarea doctrine economice, titlul tezei de doctorat: 
Analiza evoluţiei  comerţului internaţional  în secolul al XX-lea, coordonator 
ştiinţific prof. univ. dr. Gheorghe Popescu. 

 
• Cursuri de perfecţionare   În 2002 am participat şi am absolvit cursul de formare „Tehnici de comunicare. Aplicaţii  

practice pentru învăţământul  la distanţă”,  organizat  de  Departamentul  pentru Pregătirea 
şi Perfecţionarea Personalului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Bihor. 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile şi stagiile de practică  

 Universitatea din Oradea, DPPPD 
Inspectoratul Şcolar Bihor 

• Titlul calificării obţinute  Certificat 

   

• Cursuri de perfecţionare   In 2004  am participat la cursurile  din cadrul proiectului - „Open Learning System and 
Tutorial Support System” în cadrul proiectului – ROMANIAN EUROPEAN Euniversity – 
RE2U, proiect finanţat prin Programul SOCRATES – MINERVA, 100693–CP-01–2002-1-
RO-MINERVA-M, 2002 – 2004. Parteneri: Universitatea Politehnica Bucureşti Romania 
(coord.), Universitat Oberta de Catalunya – Spania, Lambrakis Research Foundation – 
Grecia, FIM Psychologie Universitat – Germania, Abo Akademi – Finlanda, Universiatea 
Transilvania Braşov, Universitatea de Vest Timişoara, Romania Learning Network 
Romania. 
 
Din 2005, anual,  am participat la cursul de prezentare a platformei    Moodle 
distance.uoradea.ro. 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile şi stagiile de practică 

 

 Universitatea din Oradea, 
Romanian-European eUniversity 

• Titlul calificării obţinute  Certificat: „Certificate of succesul participation in tutore trening of the RE2U project for 
developing the Romania European eUniversity”. 
 

  
• Cursuri de perfecţionare  Beneficiar bursa Socrates Erasmus, program Teaching Staff Mobillity, Universitatea 

Salamanca, Spania, martie 2007. 
 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile şi stagiile de practică  

 Universitatea din Oradea, 
Universitatea Salamanca, Spania 
 

• Titlul calificării obţinute  Certificat 
 

   

• Cursuri de perfecţionare  În nov. 2010 am absolvit cursul „Manager proiect” organizat de către Camera de Comerţ şi 
Industrie Bihor; diploma de absolvire este recunoscută de Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale. 
 

• Denumirea şi tipul instituţiei care 
asigură studiile şi stagiile de practică  

 Camera de Comerţ şi Industrie Bihor 

• Titlul calificării obţinute  Diplomă 

   



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

  

   

Limba maternă  Română 

   

                                    Limbi străine  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

  Franceză  C1  C2  C1  C1  C1 

  Engleză  B2  C1  B2  B1  B2 

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

   

Aptitudini şi abilităţi sociale  asculatare activă, lucru în echipă 

   

Aptitudini şi competenţe artistice  design, creativitate  

   

Aptitudini şi competenţe organizatorice  
 

 coordonare practică studenţească  
îndrumător de an - zi 
tutore ID 

   

Aptitudini şi competenţe tehnice  cunoştinţe operare calculator 

Permis de conducere  Categoria B 

 
 
 
Oradea,       Conf. univ. dr. Liana Eugenia Meşter 
01.09.2012 


