CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume / Prenume BURTA NICUŞOR AUGUSTIN
Adresă Str. Poieniței, nr. 2, Oradea, jud. Bihor
Telefon Mobil: 0744 573015
E-mail(uri) nburta@yahoo.com; nburta@gmail.com
Naţionalitate română
Data naşterii 29 septembrie 1962
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

Conf. univ. dr. - formator

Perioada 2007 – în prezent
conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice,
Funcţia sau postul ocupat
departamentul de Științe Sociale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Agora din Oradea
-Activitate didactică,
-publicarea de articole în reviste de specialitate, participarea la
sesiuni de comunicări ştiinţifice nationale si internationale
Tipul activităţii sau sectorul de -autorul notelor de curs „Bazele contabilităţii. Note de curs”,
activitate Editura Universităţii Agora, 2006.
-autorul lucrărilor: „Economia şi gestiunea întreprinderii”, Editura
Universităţii Agora, 2006 şi „Managementul resurselor umane în
sistemul bancar românesc”, Editura Universităţii Agora, 2006.
Perioada 2005 - 2007
lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Funcţia sau postul ocupat
Economice, catedra de Ştiinţe economice
Numele şi adresa angajatorului Universitatea AGORA Oradea
Tipul activităţii sau sectorul de
Activitate didactica
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2000 - 2004
Director
EUROM BANK, Sucursala Oradea
Coordonarea activității unității bancare

Perioada 1999 - 2000
şef birou, inspector sp., gr. I A – Direcţia Generală a Finanţelor
Funcţia sau postul ocupat
Publice Bihor

Numele şi adresa angajatorului DGFP Bihor
Tipul activităţii sau sectorul de
Analiză, sinteză, rapoarte și relații cu mass media
activitate
Perioada 1993 - 1999
sef birou credite, şef agenţie cu delegaţie, director de filială –
Funcţia sau postul ocupat
Banca Agricolă Sucursala jud. Bihor, filiala Ştei
Numele şi adresa angajatorului Banca Agricolă SA
Tipul activităţii sau sectorul de
Coordonarea activității unității bancare
activitate
Perioada 1990 - 1993
inspector cl 2, apoi economist la BNR – sucursala Bihor – filiala
Funcţia sau postul ocupat
Beiuş – filiala Ștei.
Numele şi adresa angajatorului BNR Filiala Beiuș
Tipul activităţii sau sectorul de
Analiză situații financiare și întocmire dosare de creditare
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1988 - 1990
Economist
OJT Bihor, Oradea, jud. Bihor

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

1985 - 1988
Economist
Întreprinderea de Încălțăminte Bihoreana Marghita, jud. Bihor

Coordonare sector comercial

Economist stagiar

Educaţie şi formare
Perioada 1998 - 2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale Managementul resurselor umane
dobândite
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice –
Numele şi tipul instituţiei de
conducător ştiinţific: Prof. univ. dr.Constantin Roşca; tema tezei
învăţământ / furnizorului de
de doctorat: “Managementul resurselor umane în sistemul bancar
formare
românesc”
Perioada 1981 - 1985
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale Finanțe contabilitate
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
Facultatea de Științe Economice, secţia Finanţe Contabilitate,
învăţământ / furnizorului de
Universitatea „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca;
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1977 - 1980
Diplomă de bacalaureat
Profilul: Industrial mecanic
Liceul Industrial nr.1, Ștei, Bihor

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă română
Înțelegere
Limbi străine cunoscute
Limba engleză
Limba franceză
Limba italiană

Vorbire
Participare la
conversație

Scriere

Ascultare

Citire

Discurs oral

Exprimare
scrisă

excelent

excelent

bine

bine

bine

bine

bine

bine

bine

bine

excelent

excelent

bine

bine

bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale

abilitate de comunicare în relaţiile interumane; capacitate de a
lucra în echipă;

ușurință în planificarea activităţii; abilităţi de analiză şi sinteză;
Competenţe şi aptitudini motivație pentru aplicarea şi respectarea regulilor; capacitate de
organizatorice gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini.

capacitate de utilizare și manipulare a aparaturii de birou
Competenţe şi aptitudini
moderne.
tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare calculator Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel;
utilizare a calculatorului programe de contabilitate: SAGA, JD EDWARDS, CIEL.

-expert contabil membru CECCAR;
-expert angajat în proiecte cu finanțare europeană;
-experiență în activitate de consultanţă şi management proiect în
întocmirea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri UE
Alte competenţe şi aptitudini preaderare (SAPARD, ISPA, PHARE) şi fonduri structurale
(FEADR, FSE);
-seriozitate; corectitudine; disciplinat; organizat; conştiincios; simţ
al răspunderii.

Permis de conducere Posesor a carnetului de conducere categoria B
Informaţii suplimentare
Copie diplomă de bacalaureat
Copie diplomă de licenţă
Anexe Copie diploma de doctor
Copie carnet de muncă
Adeverințe de la locul de muncă

