Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

MOISĂ Claudia Olimpia (născ. PĂTRUŢ)

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Februarie 2016 - în prezent
Conferenţiar Universitar Titular
Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice domeniilor turism, comerţ, marketing şi
servicii, susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele Economia turismului, Resurse şi
destinaţii turistice, Marketingul destinaţiilor turistice, Tehnologii Hoteliere şi de Restaurant,
Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism şi turism rural, Bazele comerţului, Managementul
operațiunilor de comerț internațional, Producția și comercializarea serviciilor turistice.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de Universitatea „1 Decembr e 1918” Alba Iulia
activitate
Învăţământ universitar

Perioada Octombrie 2015- Decembrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Lector formator-instructor de practică în cadrul proiectului POSDRU ”Calificarea-stimulent
Activităţi şi responsabilităţi principale al creşterii performanţei în domeniul turismului din România”,
POSDRU/164/2.3/S/141640
Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Numele şi adresa angajatorului Cameristă
Tipul activităţii sau sectorul de Asociaţia „O şansă pentru fiecare”, Iaşi, Aleea Veronica Micle, nr.8, jud. Iaşi
activitate Formare pe proiecte europene
Perioada Decembrie 2014- octombrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Lector formator în cadrul proiectului POSDRU ”Formare profesională-stabilitate şi
Activităţi şi responsabilităţi principale performanţă pe piaţa muncii!”
Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Lucrător în alimentaţie
Numele şi adresa angajatorului SC ASCENDIS TEAM SRL, Alba Iulia
Tipul activităţii sau sectorul de Formare pe proiecte europene
activitate
2006 – ianuarie 2016
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Lector Universitar Titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice domeniilor turism, comerţ şi servicii,
Activităţi de susţinere cursuri şi seminarii la disciplinele: Economia turismului, Marketing
turistic, Tehnologii hoteliere si de restaurant, Tehnica operațiunilor de turism, Management în
comerţ, turism, servicii, Producția și comercializarea serviciilor turistice, Bazele comerţului,
etc.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar
activitate
Perioada Iunie 2013 - Septembrie 2013
Funcţia sau postul ocupat Lector formator în cadrul proiectului POSDRU Îmbunătăţirea accesului şomerilor la piaţa
muncii
Activităţi şi responsabilităţi principaleActivităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Bucătar
Numele şi adresa angajatorului Asociația ANTREC Filiala Alba, Alba Iulia,str. Rozelor, nr. 3.

1

Tipul activităţii sau sectorul deFormare pe proiecte europene
activitate
Perioada

Ianuarie 2013 – Mai 2013

Funcţia sau postul ocupat

Lector în cadrul proiectului POSDRU Calificarea în turismul balnear – o șansă pentru
viitor!

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Administrator pensiune turistică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC Formare Managerială în Turism - FMT SRL
Formare pe proiecte europene

Septembrie 2012 – Martie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Lector în cadrul proiectului POSDRU Un vreau să mă calific

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Administrator pensiune turistică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC Synthesis Management Consultants- SMC SRL
Formare pe proiecte europene

august 2012 – octombrie 2012

Funcţia sau postul ocupat

Lector în cadrul proiectului POSDRU Caravana oportunităţilor de ocupare din Munţii
Apuseni Antreprenorială

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Cameristă

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția și postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Clubul de Ecologie şi Turism Montan ALBAMONT
Formare profesională pe proiecte europene

Iunie 2012- iunie 2013
Secretar administrativ în cadrul proiectului POSDRU Îmbunătățirea accesului șomerilor
la piața muncii
Asociația ANTREC Filiala Alba, Alba Iulia,str. Rozelor, nr. 3.
Formare profesională pe proiecte europene

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

iunie 2012 – august 2012
Lector în cadrul proiectului POSDRU Măsuri integrate în domeniul turismului

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Ghid de turism

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC International Computer School SRL București
Formare pe proiecte europene

martie 2012 – august 2012

Funcţia sau postul ocupat

Lector în cadrul proiectului POSDRU Caravana oportunităţilor de ocupare din Munţii
Apuseni

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul programului de formare profesională
Administrator pensiune turistică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Clubul de Ecologie şi Turism Montan ALBAMONT
Formare pe proiecte europene
Aprilie 2012 – August 2012
Lector în cadrul proiectului POSDRU Integrare prin Formare, consiliere şi Iniţiere
Antreprenorială
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul modulului Bucătar
SC Golidamy Group SRL Oradea
Formare pe proiecte europene
02 Martie 2012 – 26 Decembrie 2013

Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager de Proiect în cadrul proiectului Pos Mediu Proiect integrat privind
elaborarea planurilor de Management pentru 3 arii protejate din Regiunea 7 Centru
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de organizare, coordonare, comunicare și documentare în cadrul Unității de
Implementare a Proiectului
Numele şi adresa angajatorului Asociația BIOUNIVERS, loc. Vălișoara, nr. 13, jud. Alba
Tipul activităţii sau sectorul de Protecția mediului
activitate

Perioada

Decembrie 2011 – Aprilie 2012

Funcţia sau postul ocupat

Lector în cadrul proiectului POSDRU Integrare prin Formare, consiliere şi Iniţiere
Antreprenorială

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul modulului Administrator pensiune
turistică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

SC Interlog Com SRL Brad
Formare pe proiecte europene

Februarie 2011 – Iunie 2011, August 2011 – Octombrie 2011, Martie 2012 - Mai 2012,
Octombrie 2012

Funcţia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU Formare şi asistenţă în domeniul
management antreprenorial pentru mici şi viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi
din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord Est, Nord Vest, Centru şi Sud Est

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul modulelor Dezvoltare durabilă şi
Managementul producţiei şi serviciilor

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia în parteneriat cu ERNST & YOUNG Bucureşti
Formare pe proiecte europene

2006 – 2008

Funcţia sau postul ocupat

Lector în cadrul proiectului Phare2004 – Dezvoltarea resurselor umane din zonele cu un
bogat potenţial turistic din jud. Alba

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul modulelor Managementul pensiunii
turistice, Managementul produsului turistic, Serviciile de agrement şi animaţia
turistică, Serviciile turistice de cazare şi Serviciile turistice de alimentaţie publică.

Numele şi adresa angajatorului

Clubul de turism montan Albamont Alba în parteneriat cu Universitatea “1 Decembrie 1918”
Alba Iulia

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Formare pe proiecte europene

2008

Funcţia sau postul ocupat

Expert marketing turistic în cadrul proiectului Studiul de marketing al Cetăţii istorice
Alba Iulia,

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Identificarea şi prezentarea obiectivelor turistice, Activităţi de elaborare a produselor turistice
care să valorifice potenţialul turistic al Cetăţii istorice Alba iulia şi promovarea acestora pe
piaţa internă şi internaţională

Numele şi adresa angajatorului

Consiliul Local Alba Iulia şi Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
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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

Turism, Marketing turistic
Iulie –Octombrie 2006
Lector
Activităţi de predare şi evaluarea cursanţilor din cadrul modulului Agent vânzări
SC Profi Serv Group SRL Deva
Cursuri de formare profesionala

2003 – 2006

Funcţia sau postul ocupat

Asistent Universitar Titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice domeniilor turism, comerţ şi servicii,
Activităţi de susţinere seminarii la disciplinele Economia turismului, Marketing turistic,
Gestiune Hotelieră, Bazele comerţului, Geografia turismului, Geografie economică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Învăţământ universitar

2004- în prezent

Funcţia sau postul ocupat Evaluator de furnizori și programe de formare profesională a adulților cu competenţe în
domeniul Turism, Hoteluri, Restaurante
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Activităţi de evaluare a programelor de formare/formatorilor şi cursanţilor din domeniile
turism, hoteluri şi restaurante la nivelul judeţului Alba
Autoritatea Națională pentru Calificări – Comisia de autorizare din cadrul Agenţiei Judeţene
pentru Plăți și Inspecție Socială Alba
Servicii sociale

1999– 2002

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator Interregional în cadrul Proiectului PHARE cu finanţare europeană
EUGENIA Observatoire Interregional de Diagnostic et D’Action Territoriale

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea activităţilor specifice proiectului pentru România şi Ungaria

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Consiliul Judeţean Alba
Dezvoltare regională

1998– 2003

Funcţia sau postul ocupat

Agent de Turism/Economist

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de informare, rezervare şi comercializare a produselor şi serviciilor turistice
specifice unei agenţii de turism

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Agenţia de Turism SIND ROMÂNIA Alba
Turism

Octombrie 1998 – Martie 2003

Funcţia sau postul ocupat

Preparator şi Asistent Universitar Asociat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice de susţinere seminarii la disciplinele Marketing turistic, Bazele comerţului,
Economia întreprinderii

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Învăţământ universitar
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Iunie 2015- Iulie 2015

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Februarie 2012- Ianuarie 2013
Curs de perfecţionare/ Programul e-Learning de educaţie managerială şi consultanţă în
turism în cadrul proiectului strategic “Intreprinzători în turism – Pensiuni în România
Management Turistic, Management Financiar, Marketing şi Promovare, Plan de Afacere –
Cerere de Finanţare şi IT&C.
Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri in parteneriat cu Asociatţa Naţională de Turism
Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC) şi Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
deAlmeria (ASAJA) Spania
Superior

Curs de specializare Evaluator de competenţe profesionale
Planificarea şi organizarea evaluării; Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării;
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - Comisia de autorizare a judeţului
Alba – SC OIROM SRL, Alba Iulia
Superior

Perioada

Septembrie-Octombrie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Curs de perfecţionare/Mentor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Comunicare interactivă, Comunicare Mentor-student practicant, Menţinerea echilibrului în
cadrul grupului de lucru, Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic, Dezvoltarea
capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor, Îndrumarea observării
de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare, Evaluarea performanţelor
studenţilor, Organizarea activităţii de practică a studenţilor.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - Comisia de autorizare a judeţului
Alba – SC Scudetto SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2003-2011
Studii doctorale/Doctor în Economie – Specializarea Economia Comerțului şi Serviciilor
(Titlul tezei: Realităţi şi perspective privind turismul de tineret în România şi pe plan
european)
Economia turismului, Management turistic, Marketing turistic, Economia serviciilor etc.
Academia de Studii Economice Bucureşti/ Facultatea de Comerţ – Instituţie de Învăţământ
Superior de Stat
Superior

Septembrie 2009-Octombrie 2009
Curs de formator/Formator

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Evaluarea programelor de formare a adulţilor la nivelul judeţului Alba şi a cursanţilor din
domeniile Comerţ, Turism, Servicii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - Comisia de autorizare a judeţului
Alba – SC Scudetto SRL

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2006-2008
Studii masteralet/Master „Managementul proiectelor”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul proiectelor/ Abilităţi în elaborarea cererilor de finanţare şi implementarea
proiectelor cu finanţare europeană

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe -Instituţie de Învăţământ
Superior de Stat

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2003-2004
Curs pentru pregătirea personalului didactic

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologia educației, Introducere în pedagogie.Teoria și metodologia curriculum-ului, Teoria
și metodologia instruirii.Teoria și metodologia evaluării; Didactica științelor economice;
Instruire asistată de calculator; Practică pedagogică; Sociologia educației.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

01.04.2003- 30.09.2003
Curs Managementul activităţii de turism

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul activităţii de turism, Industria hotelieră, Marketing turistic, Managementul
resurselor umane în turism etc.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Şcoala de Formare Managerială în Turism Dima Consulting Group Braşov

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2001
Curs de instruire „Managementul Resurselor umane. Reclama în turism”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul resurselor umane, Marketing turistic/ Abilităţi în organizarea şi promovarea
evenimentelor turistice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Primăria municipiului Alba Iulia şi Centrul de Informare şi Mediatizare turistică a Municipiului
Alba Iulia

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

superior

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1993-1997
Economist în domeniul Comerț-Marketing, specializarea Turism Servicii/Diplomă de
licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul serviciilor în turism, Economia turismului, Economia serviciilor, Marketing
turistic / Abilităţi în elaborarea şi implementarea proiectelor economice

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice - Instituţie de
Învăţământ Superior de Stat

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1992-1995
Studii universitare de scurtă durată/ Tehnician Economist în specializarea Conducerea
Unităţilor Comerciale şi de Turism

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul serviciilor, Economie politică, Economia turismului, Economia serviciilor,
Marketing turistic / Abilităţi în domeniul managementului specific unităţilor comerciale şi de
turism

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice-Instituţie de
Învăţământ Superior de Stat

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Superior

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

1987-1991
Studii liceale/Diplomă de bacalaureat
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Română

Engleză, Franceză
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B1

B1

B1

B1

A2

Franceză

B1

B1

B1

B1

A2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Implicarea în campanii cu caracter social şi educaţional; Campaniile desfăşurate în cadrul
Asociaţiei BIOUNIVERS Elevii descoperă comoara ascunsă în Cheile Vălișoarei, Ești un
gunoi?, Activităţi de informare a populaţiei locale şi a turiştilor cu privire la 3 arii protejate
din Depresiunea Trascăului.

Competenţe şi aptitudini
Coordonator al programelor de formare profesională a adulţilor din cadrul
organizatorice Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv Manager în activitatea de turism şi
Agent de turism-Ghid (2016-2017)
Abilităţi în organizarea acţiunilor specifice unei organizaţii neguvernamentale
(Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – membru, 2011, 2016; Asociaţia
de Promovare a Turismului Alba - vicepreşedinte, 2001; Asociaţia BIOUNIVERS –membru,
2009 şi vicepreşedinte, 2012; Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural A.N.T.R.E.C. – membru, 2011-2017; Asociaţia Internaţională Slow Food- Conviviumul Alba
Transilvania, mai 2012)
Vice-preşedinte al Comitetului de organizare a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor
Economişti, ediţia a VII-a, Alba Iulia, 2012 şi coordonator din partea Universităţii „1
Decembrie 1918” Alba Iulia a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, Domeniul
Economia Serviciilor, Braşov, Noiembrie 2006.
Membru al Comitetului de organizare a Universității Economice de Vară Blaj - Jidvei
2017 „ȘCOALA DE ARTA VINULUI”, iniţiată de către Academia de Studii Economice din
Bucureşti (ASE), Facultatea de Business și Turism, în colaborare cu Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Primăria municipiului Blaj şi a Universității Economice de
Vară Alba Iulia 2012 „Călători prin istorie în cealaltă capitală”, organizată de către Academia
de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ și Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, 2012
Coordonator şi co-organizator al Cercului Ştiinţific studenţesc de Turism (din 2007)
şi a celui de Marketing (2010-2013)
Membru în comitetul de organizare a Conferinței Internaţionale B.EN.A - ICAI
CONFERENCE, Alba Iulia, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 și a Conferinței Internaţionale
ICMEA, Alba Iulia, 2001- 2016
- Membru în comitetul de organizare a Sesiunii studenţeşti „In Extenso”, ediţia a XI-a, 2011,
2016 Coordonator al practicii studenţilor de la specializarea ECTS ai Universităţii „1 Decembrie
1918” Alba Iulia în zona Munţilor Apuseni şi colectarea de date în cadrul unui proiect finanţat
de Banca Mondială, 2002
Organizarea participării studenţilor de la specializarea ECTS ai Universităţii „1
Decembrie 1918” Alba Iulia la Târgul Internaţional de Turism al României, Romexpo;
Bucureşti, octombrie 2001, noiembrie 2012 şi noiembrie 2012, la Târgul de Turism
TOURISTICA Cluj Napoca, octombrie 2011 şi la Târgul de Turism Rural de la Albac, judeţul
Alba, septembrie 2012 şi 2013.
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Proiecte de cercetare ştiinţifică
cu caracter intern sau
internaţional

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Abilităţi în organizarea şi implementarea acţiunilor specifice unor proiecte de cercetare
ştiinţifică cu caracter intern sau internaţional, şi anume:
1. Proiect de cercetare Pro-Integra, Proiect CNFIS - FDI- 2016 - 0055
2. Proiect de cercetare Optimizarea tehnologiilor de execuţie privind reabilitarea clădirilor de
patrimoniu afectate de umiditate, Brige-Grant UEFISCDI, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302
valoare 420.000 lei (93.882 euro).
3. Proiect de cercetare Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba, nr. Contract
15321/2015 şi 651/21.08.2015, valoare 50.000 lei (11.000 euro)
4. Proiect de cercetare Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba, nr. Contract
4579/162/19.032014, valoare 50.000 lei (11.000 euro)
5. Proiect de cercetare Studiu de piaţă în domeniul turismului în judeţul Alba, nr. Contract
13577/558/2013, valoare 50.000 lei (11.000 euro „Cercetări privind înfiinţarea şi dezvoltarea
de noi filiere economice în Munţii Apuseni – jud. Alba, din perspectiva dezvoltării regionale”,
nr. contract 40214/4.11.2003, Proiect tip A, CNCSIS, cod 1277 perioada derulării 2003-2005,
32471,3 lei RON (membru);
6. Proiectul Formare şi asistenţă în domeniul management antreprenorial pentru mici şi viitori
întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord Est, Nord Vest,
Centru şi Sud Est, nr. Contract POSDRU 92/3.1/S/62459, beneficiar ERNST &YOUNG
Bucureşti, partener Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2011-2013, expert pe
termen scurt, buget 7272715,60 ron, (1.616.518 euro).
7. Proiectul CAENTI – Coordinatioan Action of the European Network of Territorial
Intelligence, nr. 029127, 2006
8 Proiectul Phare2004 – Dezvoltarea resurselor umane din zonele cu un bogat potenţial
turistic din judeţul Alba, 2006-2008, contract nr. 016772.04.02/2004 încheiat între Clubul
de turism montan Albamont Alba şi Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2006-2008,
– lector-formator pe cursurile: Managementul pensiunii turistice, Importanţa ghizilor locali,
Animaţie şi agrement.
9 Studiul de marketing al Cetăţii istorice Alba Iulia, Contract nr. 6575 din 18.02.2008,
contract încheiat între Consiliul Local Alba Iulia şi Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba
Iulia
10
Strategia de dezvoltare a comunei Galda de Jos, pe termen mediu 2006-2020,
Contract de cercetare nr. 6/21.04.2005, Autoritatea contractantă: Primăria comunei Galda de
Jos, 11900 lei RON (3.305 euro)
11
Proiectul EUGENIA Observatoire Interregional de Diagnostic et D’Action
Territoriale – Observator Inter-regional de Diagnostic şi Acţiune teritorială,
Coordonator Interregional - Coordonarea activităţilor specifice proiectului pentru România
şi Ungaria, 1999-2002, beneficiar Consiliul Judeţean Alba, partener Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia (valoare cca.1.000.000 euro)
Abilităţi în organizarea şi derularea activităţilor specifice proiectelor internaţionale cu
finanţare europeană (Proiectul EUGENIA Observatoire Interregional de Diagnostic et
D’Action Territoriale - Observator Inter-regional de Diagnostic şi Acţiune teritorială; Proiectul
CAENTI - Coordinatioan Action of the European Network of Territorial Intelligence, etc.)
Utilizator PC - MS Office, XP, Excel, Internet explorer;
Posesoare a Brevetului Director Agenţie de Turism Tour Operatoare din anul 1999.
Abilităţi de lucru în echipă
Permis de conducere categoria B din anul 1998.
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Informaţii suplimentare

Publicaţii

- Responsabil pentru programele de formare profesională a adulților Manager în activitatea
de turism și Agent de turism - Ghid organizate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia
- Coordonator științific al lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I pe
domeniul Economia Comerțului,Turismului și Serviciilor, 2013.
- Recenzor la Revista Amfiteatrul Economic, ASE Bucureşti, februarie 2014 – revistă
indexată ISI
- Membru în Comitetul Științific al Journal of Public Administration, Finanace and Law, iunie
2012
- Membru FNTM – Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri, februarie 2012
- Membru ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural România,
noiembrie 2011
- Editor în cadrul Colegiului de Redacţie al Revistei Annales Universitatis Apulensis, Series
Oeconomica, Management-Marketing, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
- Referent extern Revista de Turism, Suceava, mai 2011 – revistă indexată în bazele de
date internaţionale
- Evaluator extern Revista de Management Marketing, Craiova, iunie 2011 – revistă
indexată în bazele de date internaţionale
- Publicarea a peste 60 de articole şi studii în reviste naţionale şi internaţionale de
specialitate
- Membru în echipa de proiect - Proiectul tip C.N.C.S.I.S.- „Cercetări privind înfiinţarea şi
dezvoltarea de noi filiere economice în Munţii Apuseni – jud. Alba, din perspectiva dezvoltării
regionale”, 2003;
- Membru în echipa de proiect - Proiectul CAENTI – Coordinatioan Action of the European
Network of Territorial Intelligence, 2006;
- Membru în juriu în cadrul Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, Domeniul
Economia Serviciilor, Braşov, 2006;
- Coordonarea ştiinţifică a lucrărilor de licenţă şi disertaţie a studenţilor şi masteranzilor de la
specializările Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor; Administrarea Afacerilor;
Marketing; Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism, Servicii din cadrul Universităţii “1
Decembrie 1918” Alba Iulia sau a altor universităţi partenere.
-

7 cărţi
10 cursuri universitare
2 articole publicate în reviste internaţionale indexate ISI Proceedings
1 articol publicat în reviste indexate ISI Web of Science
23 articole publicate în reviste internaţionale indexate BDI
14 articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale din ţară sau străinătate
6 articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale

Mai 2020
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