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InformaŃii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Manolescu Adriana
32, LibertăŃii Str., 410042, Oradea, România

Telefon(oane)

Acasă:
0040259 434243

Fax(uri)

0040259 434 925

E-mail(uri)
NaŃionalitate(-tăŃi)
Data naşterii
Sex

Mobil:
0040722 591 892

Birou:
0040259 427398

adrianamanolescu@univagora.ro
Română
22.05.1961
F

Locul de muncă vizat / EDUCAłIE – ÎNVĂłĂMÂNT
Domeniul ocupaŃional
ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
FuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
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2012 - prezent
Președintele Senatului Universității AGORA din Oradea
Activitate de predare. Coordonarea activităŃii senatului universitar
Profesor universitar doctor
2000-2012
Decan, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Economice, Universitatea AGORA din Oradea
Activitate de predare. Coordonarea întregii activităŃi din cadrul facultăŃii de drept şi ştiinŃe economice
Universitatea AGORA din Oradea
PiaŃa Tineretului nr. 8
410526
Oradea, Bihor
EducaŃie
1987 - 2000
Asistent universitar, lector, conferenŃiar, profesor universitar;
Şef catedră, Facultatea de ŞtiinŃe economice, Universitatea din Oradea;
Secretar ştiinŃific, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea
Activitate de predare. Coordonarea catedrei de Management; coordonarea secretariatului ştiinŃific din
cadrul facultăŃii.
Universitatea din Oradea
Str. UniversităŃii nr. 1
C.P. 114
Oradea, Bihor
EducaŃie
1984 – 1987
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FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Economist, DirecŃia judeŃeană de Statistică, Olt
Activitate de statistică pentru întreprinderile din judeŃul Olt
DirecŃia judeŃeană de Statistică Olt
Str. Ana Ipătescu nr. 4A
Slatina, Olt
Statistică

EducaŃie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

1993 – 1995
Doctor în Economie
Management, Managementul resurselor umane
Universitatea din Craiova

Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

1980 – 1984
Economist
Economie, filozofie, organizarea producției și a muncii, statistică, contabilitate, analiză economicofinanciară
Universitatea din Craiova
1976 – 1980
Diploma de bacalaureat
Matematică, limba română, istorie, geografie, chimie, fizică, materii de specialitate, atestat de
electrician
Liceul „Ion Minulescu”, Slatina, judeŃul Olt

Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

ÎnŃelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaŃie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Franceză

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

Italiană

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

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

CompetenŃe şi abilităŃi sociale

CompetenŃe şi aptitudini
organizatorice

CompetenŃe şi aptitudini tehnice

-

În cadrul UniversităŃii AGORA am realizat alături de colegi campaniile de promovare a facultăŃii,
conferinŃe de presă, lansări de carte, conferinŃe internaŃionale şi simpozioane, dintre care menŃionez:
EdiŃiile din 2006, 2008, 2010 și 2012 ale „International Conference on Computers,
Communication and Control”;
2008, conferinŃa internaŃională „InfracŃionalitatea în domeniul afacerilor”;
2007, conferinŃa internaŃională „Regimul juridic sancŃionar al delincvenŃei juvenile şi tendinŃele de
evoluŃie în societatea contemporană;
Simpozionul „Spiritul moisilian pe meleaguri bihorene”;
Proiectul „AGORA” te provoacă, lansat în februarie 2006;
Simpozionul „ReŃeta femeilor de succes”;
ConferinŃa internaŃională „AdministraŃia publică în România în context european”;
Simpozionul „Managementul românesc în perspectiva integrării, 2003;
Simpozionul „Integrarea României în Uniunea Europeană – aspecte economice şi juridice”, 2003;
Proiectul anual „Zilele AGORA”.
-

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenŃe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Membru în echipa de proiect: „InfracŃionalitatea în domeniul afacerilor” a întrunit criteriile de
selecŃie şi este cofinanŃat de către Autoritatea NaŃională pentru Cercetări ŞtiinŃifice (2008-2009),
valoare 17000 RON;
Coordonator în echipa de proiect „Centrul de informare EUROPE-DIRECT Universitatea AGORA
Nord Vest, proiect câştigat prin licitaŃie şi cofinanŃat de U.E., valoare 34450 EUR;
Membru în echipa de proiect „Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a CriminalităŃii
Transfrontaliere”, proiect câştigat prin licitaŃie, CBC PHARE 2006/INTEREG, 2008-2009, valoare
54250 EUR;
Membru în echipa de proiect „Regimul juridic sancŃionator al delincvenŃei juvenile şi tendinŃele de
evoluŃie în societatea contemporană”, proiect cofinanŃat de către Autoritatea NaŃională pentru
Cercetări ŞtiinŃifice, 2007-2008;
Membru în echipa de proiect „STAPROS” (www.stapros.ro), valoare 1,5 milioane euro;
Membru în echipa de proiect „PROMIN” (www.promin.ro), valoare 1,5 milioane euro;
Membru în echipa de proiect „MOSAIC”, valoare 500 000 euro.

Operare – WINDOWS, MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCELL, POWERPOINT)
Comunicare – INTERNET EXPLORER
Cititul, călătoriile
Categoria B

InformaŃii suplimentare -

-

-
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Spirit de echipă
Bună capacitate de a comunica
Implicare în vederea atingerii obiectivelor
Dinamism

Autor şi coautor a 11 cărŃi
Autor şi coautor a 65 de articole şi studii publicate în reviste de specialitate naŃionale şi
internaŃionale, la sesiuni de comunicări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale şi conferinŃe
3 articole ISI
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