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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

   
 

  TOMESCU E. (Ada) ADRIANA - MIRELA 
 

Adresă 

  
ORADEA, str. Universităţii nr. 1; 
Universitatea din Oradea; Facultatea de Științe Economice, Departamentul de 
marketing & management (DMM); Campus principal - Clădirea E, etaj I, sala 118. 

Telefon  DMM  004 0259 408 497         

E-mail  atomescu@uoradea.ro,   sau ada.mirela.tomescu@gmail.com  sau  

 

                   am.tomescu.studenti.ID@gmail.com 

 

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ   

 - 1979-1981 –stagiar la Întreprinderea de Accesorii pentru Mijloace de Transport (IAMT)– 
Oradea. 

• Carieră universitară 

 

 
- aprilie 2008 şi în prezent - Funcţia: profesor titular la Universitatea din 

Oradea  - Facultatea de Ştiinţe Economice: discipline predate: Merceologie, 
Managementul calităţii; Managementul conflictelor etc. 

- 2001 octombrie -2008 aprilie - Funcţia: conferenţiar titular;  

-1993 octombrie – 2001 septembrie - Funcţia: lector titular;   

- Institutul de Învăţământ Superior din Oradea, Colectivul de cercetare 
pentru ape geotermale: 

- Şef colectiv de cercetare, martie 1991-septembrie1993; 

- Cercetător principal gr. III, martie 1991; 

- Asistent cercetare, mai 1981-martie 1987. 

 

 Lucrări ştiinţifice 

  
- 17 cărţi; (unic autor și co-autor - vezi Lista  lucrărilor Opera Omina); 
-  am contribuit ca director, şi coordonator, sau membru in echipe de cercetare la  

34 contracte de cercetare/ dezvoltare, proiecte (Tempus; Phare; Leonardo 
da Vinci, POSDRU);   

  până în prezent am publicat și comunicat peste103 lucrări ştiinţifice în ţară şi în 
străinătate; 

  am un brevet de invenţie; Brevet OSIM 99925 /1989. 

 

• Funcţii de conducere în 
învăţământul superior 

 
- director al Departamentului de Învăţământ la Distanţă al Universităţii din 
Oradea (2004  – 2010);  

-secretar ştiinţific al facultăţii două legislaturi 1996 -2000 şi 2000-2004. 

                       • Alte activităţi  
- Membră fondatoare a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER), 
filiala "Învăţământ –Cercetare"  Oradea, în anul 1998; 

- Membră a Asociaţiei Române de Marketing, ianuarie 1999; 

o Membră a Organizaţiei Internaţionale pentru Studiul Mărfurilor,  (IGWT 
Viena) din 2001; http://www.wu.ac.at/itnp/igwt 

o Membră a Asociaţiei Balcanice  pentru  Educaţie şi Cercetare în Turism 
(BATER) Salonic, Grecia,din 2001; 

o Membră a EDEN, Reţeaua Europeană pentru Educaţie la Distanţă din 
septembrie 2004 (Network of Academic and Pofessionals); http://www.eden-
online.org/nap_elgg/pg/profile/atomescu 

-  Membră a Asociaţiei Facultăţilor Economice din România (AFER) – în Comisia 

(2006-2013 http://www.afer.ase.ro/departamente.asp)  Departamentul Departamentul 2 -

“ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR”); 

- Membră  Societatea Științifică de Management din România (SSMAR) 2008*; 
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http://www.ssmar.ase.ro;  

- Membră  Asociația de Resurse Umane din Oradea (ARUO) din 2007; http://aruoradea.ro/ 

- Am organizat Sesiunile ştiinţifice ale Facultăţii, ediţiile 1996-1997-1998-2000-
2001-2003. 

- Am îngrijit editarea celor 10 volume din seria “ANALE –Ştiinţe economice”, 
din perioada 1994 -2003, tomurile III –XII, înregistrate în lista publicaţiilor naţionale 

sub codul ISSN –122-569 v. Arhivă http://anale.steconomiceuoradea.ro/arhiva/ 

-Am iniţiat şi organizat Mese rotunde, Conferințe cu participare internațională, pe 
teme variate din domeniul economie-management, educație în perioada 1996-
2004.  

- Fac parte din grupul de membrii fondatori ai reţelei tematice “Resources 
Management & Local Development Network”. Această reţea este creată în iunie 
2000 la Salonic, Grecia pentru instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici, de 
către o serie de cadre didactice universitare din România, Grecia, Marea Britanie şi 
Franţa. 
http://users.auth.gr/~balafar/Aristotelis_net/Romania_net/Romania_files/Courses.ht
ml - titular la cursul  Strategy and Policy for Local Development; 

 
-  Am elaborat strategia de dezvoltare a Facultății de Științe Economice 1996- 
2000, respectiv 2001- 2004. 

 

-  Am fost expert evaluator de programe la forma de învățământ la distanță și 
frecvență redusă, fiind înscrisă în Registrul național de evaluatori ARACIS  

2008-2011. 

- Am făcut parte din  Senatul Universităţii (1999-2008); respectiv din Comisia 
Calităţii a Senatului Universităţii (2004-2011). 

- Membră în rețeaua națională Profex – EUROLINK (din 2013); 
www.houseofeurope.ro/SUERD/docs/Reteaua_Nationala_PROFEX.doc; fiind expert SUERD 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
- Am participat in calitate de expert evaluator extern la misiuni de evaluare a 
activităţilor de cercetare științifică sau din Departamente pentru Învăţământ la 
Distanţă din diferite universităţi din ţară (2008-2011). 

- Am participat în calitate de trainer şi colaborator în diferite și numeroase, 

programe, proiecte de învăţământ continuu, atât în ţară cât şi în străinătate; 

- Am făcut parte  din Comitetul de Organizare al Bienalei Internaţionale a 
Facultăţii de Management în Turism şi Ospitalitate din Opatjia, Croația (ediţiile 
2004, 2006, 2008, 2010); 

Am făcut parte din Comitetul de redacţie al Analelor –seria Ştiinţe Economice 
editate 1996-2003 şi m-am ocupat de procedura de obţinere a ISSN de la 

Biblioteca Naţională  (ISSN –122-569) precum şi de procedura de acreditare a 
acestei publicaţii de către CNCSIS. 

Am iniţiat în anul 2000 publicarea în format virtual a acestei publicaţii fiind 
înregistrată la BNR sub ISSN –1582-5450 (printre primele publicații academice în 

format virtual din țara nostră); 

- Am participat la organizarea la Oradea a Congreselor cu participare 
internaţională ale Academiei de Cibernetică "Ştefan Odobleja", ediţiile 1996, 

1999 şi ediţia 2000, (când am fost aleasă vicepreşedintă a Academiei de 
Cibernetică "Ştefan Odobleja".  

- Ca vicepreşedintă a Academiei de Cibernetică „Ştefan Odobleja” am organizat 
Conferinţele internaţionale (2001, 2002 şi 2004) şi m-am ocupat de redactarea 
volumelor ce conţin lucrările susţinute public în cadrul variatelor secţiuni din cadrul 
acestor conferinţe în volumul intitulat „Tendinţe în dezvoltarea aplicaţiilor 
ciberneticii", ISSN 1582-6791;(1999-2006); 

 -  Membră a comitetului ştiinţific al celui de al XXIV Congres Asociaţiei 
EuroCHRIE – European Council on Hotel, Restaurant & Institutional 
Education  (www.eurocherie2006.gr )  

Am conceput, în perioada 1996-2010 proceduri şi ghiduri pentru activităţile ce se 
desfăşoară în cadrul departamentului de Învăţământ la distanţă: Ghidul studentului 
la ID, Ghidul tutorelui, Ghid de utilizare a platformei de e -learning; Ghid pentru 
conceperea materialelor didactice pentru forma de învăţământ la distanţă, precum 
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și primul Manual al calității DID Uoradea -2009 etc. 

În intervalul 2005- 2010 am avut preocupări legate de voluntariat și promovarea lui, 
am făcut parte din echipa de management a centrului de Voluntariat Oradea 
care funcţionează pe lângă Primăria Oradea, la ASCO şi din grupul de lucru 

pentru managementul operativ al acţiunilor de voluntariat comunitar. 

- Fac parte din  comitetul de editori al revistelor, publicate: 
 în străinătate, astfel:  

  - (din 2006) Turismos - ISSN 1790-8418 publicată în Grecia  

http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm; 

  - (din 2002) Turism and Hospitality Management – ISSN 1330-7533, publicată 

în Viena/ Opatjia / Thessaloniki (din 2004) www.fthm.hr;  

 - (din 2008) UTMS Journal of Economics –  ISSN 1857-6974, publicată în 

Skopije, Macedonia (2009) www.utms.edu.mk; 

 - (din 2010) Singidunum Journal of Applied Sciences – ISSN: 2217-8090 

publicat de Universitatea „Singidunum” – Belgrad, Serbia  

http://journal.singidunum.ac.rs/files/2013-10-1/2013-10-1.pdf. 

În România: 

  - (din 1994) Analele Facultatea de Ştiinţe Economice -  ISSN 158-5450 (- format 
electronic, ISSN 1222569x- format tipărit. http://anale.steconomiceuoradea.ro/ 

  

STUDII ŞI STAGII DE 

PRACTICĂ 

 
 Educațíe continuă: am urmat cursuri de formare și am obținut certificate pentru: 

 Diplomă master Relații Economice Europene (Seria E, nr.0024075/ 2006); 

 Certificat XspErt (RO00309/2006); 

 Crtificat -Auditor în domeniul calității COR 242303(MMFES și MedCT seria E, nr. 0032004/2007); 

 Certificat CNFPA), COD COR 242405 Evaluator de competențe (seria A nr. 012374/ 2007; 

 Certificat Management de proiect pentru fonduri europene –Universitatea din Praga/nr. R00720-
2007); 

 Diplomă Simulări manageriale compexe (International Manager nr. 26354/2007);  

 Certificat Pregătire în Tehnologiile Educației la Distanță –nivel I (nr. 40 - ARACIS/2010); 

 Certificat Formare Evaluatori Externi pentru Învățământ la Distanță/ ARACIS nr.40/2010); 

 Certificat CNFPA Formare de formatori – pregătire profesională M10 (-nr. 004214/2009); 

 Certificat Consilier dezvoltare personală cod COR 242324 -perfecționare (MMFPSPV și 
MEd:NSeria I/ nr. 00218286/2014). 

 

Stagii de pratică, schimb de experiență, profesor invitat:    TEMPUS - Universitatea 
Angers, Franţa, 1998; Socrates- Erasmus, la Universitatea Poitiers, Franţa -2002;   la 
Universitatea Liege, Belgia -2003; la Universitatea Alicante, Spania -2005; la Universitatea 
Salamanca, Spania -2005; la Colegiul Moray din Elgin, Scotia  -2007; la Universitatea Chieti- 
Pescara-Pavia Italia 2007-2008;  la UNSE, Bulgaria-Sofia (2007, 2010), Universitatea Rijeka, 
Croatia (2014); P&A College Larnaca, Cipru (2015). 

 

 
REFERINŢE: 

 
- Prof.univ.dr. Rodica Pamfilie, ASE Bucureşti, Facultatea de Comerţ; 
rodicapamfilie@k.ro ; 

- Prof.univ.dr. Adriana Grigorescu, SNSPA Bucureşti, Facultatea de 
administrație publică, adrianag@snspa.ro ; 

- Sorina Bradea, Senior Consultant Resurse Umane,  Romarketing, Oradea, 
sorina_bradea@romarketing.ro ; 

 

ANEXE 

 
Lista lucrărilor publicate  

 
 
 
 
  Oradea la  
                      08.11.2015 
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