
 

 
Curriculum vitae  

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Oroian Maria 

Adresa   Strada Budiului, nr 97, Târgu-Mureş, Mureș, România cod postal 540390, 

Telefon +40 760 279720   

E-mail oroianmaria@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 15.02.1973 

 

Experiența profesională  
 

                                  Perioada 
 

Funcția sau postul ocupat 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

 
Numele și adresa angajatorului 

 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 

 
 

 
Septembrie 2020 – prezent 
 
Decan al Facultății de Geografie 
 
Coordonarea activităţii de invățământ și cercetare a Facultăţii de Geografie, din cadrul 
Universității Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș 
 
Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, nr 3-5, str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu Mureș 
 
Management în domeniul învățământului universitar și cercetării științifice 

Perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019 

Funcția sau postul ocupat 
 

Coordonator stagii practică în cadrul Proiectului START IN BUSINESS finanțat in cadrul 
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin Fondul Social European. 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

Elaborarea unei baze de date cu firmele care activează pe piață in domeniile de activitate ale 
câștigătorilor planurilor de afaceri (practicanților), ținând cont de proximitatea fata de 
domiciliul acestora; Inițierea contactului cu firmele potențial eligibile pentru stagiile de 
practica si negocierea condițiilor de practica; Organizarea   stagiilor   de practica ale 
câștigătorilor concursului de planuri de afaceri; Asigurarea unei derulări corespunzătoare a 
programului de practică 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, nr 3-5, str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu Mureș 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Management/afaceri/învățământ 

Perioada 01.03.2009 – prezent  

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor  
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Principalele activități şi 
responsabilități 

Susținerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie, a unor cursuri  și 
workshop-uri în cadrul masteratelor universităţii, publicarea de cursuri şi suporturi de 
seminar, coordonare de lucrări de licenţă și disertație, conducerea unor echipe ştiinţifice 
studenţeşti, coordonator practică de specialitate, participarea cu lucrări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole. 
 
Coordonarea activităţii ştiinţifice și de cercetare a Facultăţii de Geografie din 2010 până 
în septembrie 2020 (în colaborare cu Decanul), ca secretar științific al facultății. 
 
Cursuri si seminarii susținute: Economia si managementul turismului, Marketing turistic, 
Politici in turism si dezvoltare durabilă, Economia mediului, Valorificarea resurselor 
turistice, Adminstrarea afacerilor, Managementul resurselor umane în turism 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 24.02.2003 – 01.03.2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe  Economice, a unor 
cursuri şi work-shop-uri în cadrul masteratelor universităţii, publicarea de cursuri şi 
suporturi de seminar, coordonare de lucrări de licenţă, conducerea unor echipe şi cercuri 
ştiinţifice studenţeşti, participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 21.02.2000 – 24.02.2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, elaborarea şi editarea pe suport electronic a 
caietelor de seminar, publicarea de studii şi articole de specialitate în cadrul unor reviste 
de specialitate şi în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale, conducerea de 
cercuri ştiinţifice studenţeşti.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 01.03.1998 – 21.02.2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, publicarea de studii şi articole de specialitate în 
cadrul unor reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe naţionale şi 
internaţionale, conducerea de cercuri studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 01.10.1996 – 01.03.1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, publicarea de studii şi articole de specialitate în 
cadrul unor reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe naţionale şi 
internaţionale, conducerea de cercuri studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 
 
 

Experienţa profesională 
generală 

 

Perioada  2018 

Funcția sau postul ocupat 
 

Formator, Proiect START IN BUSINESS finantat in cadrul Programului Operational 
Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin Fondul Social European 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Susținerea de cursuri, Modulul Strategii de marketing și vânzări 
  

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

Formare profesionala continua 
 

Perioada   2010-2012  

Funcţia sau postul ocupat   Manager adjunct proiect  
 Centrul de formare profesionala continua in turism si servicii, Proiect  cofinantat prin 
FSE  prin  POSDRU , ID 59744 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Formarea echipei de lectori implicati in proiect 
Planificarea procesul de editare a cursurilor 
Organizarea workshop-urilor şi conferinţelor 
Implicarea  in certificarea cursantilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate                               

Formare profesionala continua 

Perioada 2012-2013 

Funcția sau postul ocupat 

 

Expert pe termen scurt 
Proiect POSDRU – ID - 61514 – Pregătirea practică a studenților – premisă a inserției 
eficiente pe piaţa muncii 

 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Coordonarea activității aplicativ-practice a studenților înscriși în întreprinderea simulată 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Formare profesionala continua 
 

Perioada 2007 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa proiectului Sistem de gestiune a informaţiilor Internet pentru site-urile 
de web ale Instituţiilor  Administraţiilor Locale 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Consultant economic in elaborarea strategiei de implementare a proiectului şi la 
implementarea proiectului 

Numele şi adresa angajatorului   SC VIA Expert SRL, Târgu Mureş, Str. Măgurei 15/18 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare/Economie/Management 

Perioada  martie- iulie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa proiectului Studiu de cercetare a sistemului informaţional de vânzare 
on-line şi de realizare a sistemului informatic aferent la S.C. SUMEL-ELECTROMUREŞ 
S.A. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Consultant vânzări in elaborarea strategiei de implementare a proiectului şi la 
implementarea proiectului 

Numele şi adresa angajatorului   SC VIA Expert SRL, Târgu Mureş, Str. Măgurei 15/18 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare/Economie/Marketing 

Perioada  ianuarie- iulie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa proiectului Studiu de cercetare a sistemului informaţional de urmărire 
a producţiei şi de realizare a sistemului informatic aferent la S.C. SUMEL-
ELECTROMUREŞ S.A. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Membru in colectivul de cercetare în vederea elaborării strategiei de implementare a 
proiectului şi a implementării proiectului 

Numele şi adresa angajatorului   SC VIA Expert SRL, Târgu Mureş, Str. Măgurei 15/18 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare/Economie/Management 

Perioada 1.03.2006 – 30.04.2006 

Funcţia sau postul ocupat Manager adjunct, Proiect Phare, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Promovarea Capitalului Uman, Linia de buget RO-2003/005-551.05.03.02, 
Regiunea 7 Centru 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabilitatea de a coordona activitatea de management a proiectului, de a controla şi 
verifica buna desfăşurare a proiectului şi încadrarea în obiectivele propuse 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de formare continuă şi dezvoltarea a resurselor umane, Fundaţia 
Ecologică „Dimitrie Cantemir”,  Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltarea resurselor umane, cercetare 

Perioada  1.12. 2004 – 30.11. 2005 

Funcţia sau postul ocupat Manager pe probleme educationale, Proiect Phare, Coeziune Economică şi Socială, 
Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman, Linia de buget RO-
2002/000-586.05.02.02., Regiunea 7 Centru 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Selecţia lectorilor implicaţi în proiect, formarea şi coordonarea echipei de lectori angajaţi 
în proiect, coordonarea activităţii de editare a cursurilor,  organizarea de ateliere de lucru 
şi simpozioane, coordonarea proiectelor de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Centru de dezvoltare a afacerilor in turism, comert si servicii, Fundaţia Ecologică 
„Dimitrie Cantemir”,  Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltarea resurselor umane, cercetare 

Educaţie şi formare  

Perioada 2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută Manager în activitatea de turism 

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Economie-management-turism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul IRECSON București 

Perioada 1999 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Domeniul principal de studiu: Doctrine economice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în finanţe-credit 

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Economist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice  

Perioada 1989 – 1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat, profilul finanţe-contabilitate 

Domnii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Contabil-statistician-informatician 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul Economic din Târgu-Mureş 

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de 
citire 

Interacţiune Exprimare  

Engleză  
C
1 

Utilizator 
experiment

at 

C
1 

Utilizator 
experiment

at 

B
2 

Utilizator 
independen

t 

B
2 

Utilizator 
independen

t 

B
2 

Utilizator 
independe

nt 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi 
sociale 

- spirit de echipă obţinut în calitatea mea de membru in 8 echipe de cercetare şi de 
proiecte; 

- o bună capacitate de comunicare obţinută, în special, ca urmare a experienţei mele de 
la catedră  

- capacitatea de adaptare la medii multiculturale, competenţă dobândită în calitatea 
mea de participantă la schimburi de experienţe internaţionale, la o serie de 
manifestări ştiinţifice 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- competenţe de leadership, obţinute fie în calitatea mea de manager în cadrul unor 
proiecte Phare şi nu numai, precum şi în calitatea mea de cadru didactic, coordonator 
al unui program masteral 

- spirit organizatoric, competenţă dobândită prin organizarea de simpozioane / work-
shop-uri 

- membru în consilii științifice și profesionale 

- membru în comitete științifice de organizare a unor simpozioane, workshop-uri, 
conferințe 

- editor executiv/membru în colectivul editorial al unor volume editate de 
Universitatea Dimitrie Cantemir 

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a 

calculatorului 
 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, 
PowerPointTM) 

- cunoştinţe elementare de grafică pe calculator (PhotSohopTM) 

Permis de conducere - Categoria B 

Informaţii suplimentare -Participări cu lucrări la conferinţe/simpozionale internaţionale şi naţionale 
- Activitate publicistică: 

- 7 cărţi – 3 de unic autor,  4 – co-autor; 

- 6 cursuri universitare – două de unic autor, 4 – co-autor; 
-       3 cursuri universitare in format electronic 

- 26 studii/articole publicate în reviste de specialitate recunoscute 

- 14 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
recunoscute 

- 29 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, lucrări 
prezentate la diferite seminarii/expoziţii etc. 

 
- Referent la jurnale academice recunoascute pe plan international: Tourism 
Management, Tourism Management Perspectives, International Journal of Tourism 
Research 

  

 
       
 
 
 
         16.11.2020                                                                                         Conferenţiar dr.  
                                                                                                                                                                           Maria Oroian 

 


