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SCRISOARE DE MOTIVARE 

 

pentru susținerea candidaturii pentru mandatul de 

membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 

 

Subsemnatul, Remus Ionuț NAGHI, conferențiar universitar doctor la Facultatea de 

Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 

membru al Departamentului de Marketing și Relații Economice Internaționale, prin prezenta 

doresc să vă aduc la cunoștință candidatura mea pentru un mandat de membru în Senatul 

Universității de Vest din Timișoara în calitate de reprezentant al Facultății de Economie și de 

Administrare a Afacerilor. 

Până în prezent, activitatea desfășurată de mine în cadrul Universității de Vest din 

Timișoara, a cuprins, pe lângă componenta didactică și implicarea în diverse activități 

administrative și de cercetare științifică. În mandatul 2012-2016 am fost membru în Consiliul 

departamentului de Marketing și Relații Economice Internaționale și, în același mandat, am fost 

reprezentantul colectivului de Marketing în Consiliul Facultății de Economie și de Administrare a 

Afacerilor. Din 2011 și până în prezent am fost Responsabil pentru Învățământul la Distanță în 

cadrul Centrului de Educație Continuă și Învățământ la Distanță din cadrul Facultății de Economie 

și de Administrare a Afacerilor. În luna Decembrie 2018 am dobândit calitatea de evaluator 

ARACIS, fiind înscris în Registrul Național al Evaluatorilor, Comisia 6 - Științe Economice I. 

Consider că întreaga mea activitate desfășurată până în prezent în cadrul acestei instituții 

reflectă preocuparea permanentă pentru dezvoltarea competențelor profesionale și disponibilitatea 

de a mă implica în activitățile didactice și cele administrative de la nivelul departamentului și al 

facultății. 

Apreciez că, modul în care mi-am desfășurat activitățile specifice la fiecare nivel 

organizatoric la care am fost implicat, a fost marcat de urmărirea coagulării unui spirit de echipă, 

colegialitate, moralitate și etică profesională. De asemenea, consider că, modul în care am gestionat 

diversele responsabilități asumate până în acest moment, constituie o garanție că și în mandatul 

2020-2024 pot să mă implic cu succes în desfășurarea unei activități performante la nivelul 

Senatului Universității de Vest din Timișoara. 

Candidez pentru un mandat de membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara 

animat de credința că democrația academică prezentă în Universitatea de Vest din Timișoara are 

nevoie de o consolidarea și de o dezvoltarea continuă, de dezbaterea și adoptarea unor noi politici 

academice în mandatul 2020-2024, adaptate dinamicii mediului academic din zilele noastre. 

Ca viitor potențial membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara, îmi propun să 

contribui la consolidarea culturii organizaționale democratice din universitatea noastră, la 

dezvoltarea unui cadru legislativ coerent și transparent, la îmbunătățirea politicilor academice 

specifice mediului nostru universitar. 

Dintre principiile și valorile care m-au ghidat în activitatea mea și care vor sta la baza 

activității pe care îmi propun să o realizez în cadrului Senatului, fac parte: 

 claritate, transparența și coerență în privința regulilor și a normelor stabilite, a 

documentelor care stau la baza politicilor academice și a acțiunilor întreprinse, 

 promovarea principiului meritocrației, dar și a principiului echității, cu respect pentru 

diversitatea și complementaritatea domeniilor de cercetare și de formare din Universitatea de Vest 

din Timișoara. 
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Printre dezideratele care consider că ar trebui avute în vedere pentru mandatul 2020-2024, 

se numără: 

 Consolidarea activităţii de cercetare științifică prin: focalizarea acesteia asupra unor 

direcţii şi teme de cercetare bine definite, de actualitate şi de interes în acord cu cerinţele 

organismelor interne şi internaţionale care finanţează cercetarea; pregătirea tuturor membrilor 

comunităţii academice pentru diseminarea optimă a rezultatelor cercetării în revistele care sunt 

avute în vedere de standardele de acordare a titlurilor ştiinţifice şi didactice; încurajarea colaborării 

între cadrele didactice în vederea demarării unor proiecte de cercetare interdisciplinare; crearea unei 

platforme colaborative prin intermediul căreia cadrele didactice să cunoască mai bine preocupările 

colegilor şi domeniile de interes ale acestora; degrevarea cadrelor didactice de o serie de sarcini 

administrative, ceea ce le va oferi posibilitatea focalizării pe activitatea de cercetare. 

 Îmbunătăţirea permanentă a activităţii didactice prin creșterea standardelor de calitate 

ale procesului educaţional; asigurarea echipamentelor IT&C necesare desfășurării, la standarde 

internaționale, a activităților didactice; actualizarea periodică a planurilor de învăţământ şi a 

conţinutului disciplinelor predate în scopul alinierii acestora la cerinţele de pe piaţa muncii. 

 Dezvoltarea profesională a membrilor comunităţii academice și consolidarea relațiilor 

interumane prin asigurarea condițiilor de dezvoltare profesională pentru toți membrii comunităţii 

academice și asigurarea unor relații de colaborare mutual benefice și bazate pe normele eticii și 

integrității academice între toți membrii comunităţii universitare; realizarea, la nivelul universității 

a unui studiu anual care să vizeze identificarea nevoilor, dorinţelor şi aşteptărilor cadrelor didactice 

și a personalului administrativ, a problemelor cu care se confruntă, a modului în care percep relaţia 

cu conducerea instituţiei dar şi posibile soluţii la problemele apărute. 

 Susținerea activităților studențești prin creşterea gradului de implicare a cadrelor 

didactice în susţinerea activităţilor studenţeşti (curriculare şi extra-curriculare) și prin implicarea 

studenţilor interesaţi şi a celor care dovedesc capabilităţile necesare în activităţile de cercetare 

ştiinţifică realizată în universitate; 

 Îmbunătăţirea relațiilor cu mediul de afaceri şi cu societatea prin realizarea unei mai 

bune cooperări între cadrele didactice şi mediul de afaceri și prin susţinerea iniţiativelor care 

vizează implicarea universității în programe de responsabilitatea socială în vederea consolidării 

imaginii acesteia în societate. 

 Consolidarea relațiilor cu comunitatea de alumni prin organizarea unor evenimente de 

coagulare a comunității de Alumni ai universității. 

Îmi depun această candidatură cu convingerea că numai împreună, conducerea Universității 

de Vest din Timișoara, cadrele didactice, personalul administrativ precum și studenții, putem să 

menținem instituția noastră în topul celor mai performante universități din România, să creștem 

vizibilitatea instituției la nivel regional, național și internațional și să creștem contribuția 

universității la dezvoltarea socio-economică la nivel regional și național. 

Consider că eu, împreună cu ceilalți membri ai Senatului Universității de Vest din 

Timișoara, în calitate de membri ai celui mai înalt for de decizie al universității, avem datoria și 

obligația morală ca prin activitatea desfășurată și prin deciziile noastre să facem din Universitatea 

de Vest din Timișoara un loc de muncă dinamic și prosper din punct de vedere academic și social. 

 

 

Timișoara, Conf. Univ. Dr. Remus Ionuț NAGHI 

15.11.2019  

 



Curriculum vitae al Naghi Remus Ionuţ 

Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

  

Nume / Prenume Naghi Remus Ionuț 

  

Locul de muncă actual Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

  

Adresă loc de muncă Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, 300115, Timişoara, România 

  

Adresă domiciliu Nr. 22, 317292, Moroda, Arad, România 

  

Telefoane Fix:+ 40 257329514 Mobil: + 40 723331711 Mobil: + 40 745281790 

  

Fax +40 256592500 

  

E-mailuri remus.naghi@e-uvt.ro, remus.naghi@gmail.com 

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 14.12.1979 

  

Sex Masculin 

  

Poziția vizată 
Membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara în mandatul 2020-2024 ca 
reprezentant al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Mai 2019 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Monitor schemă de minimis / expert 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea schemei de minimis și a indicatorilor PA pentru fiecare beneficiar în parte 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Start Up Banat”, Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/103886 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada August 2019 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator stagii de practică/expert învățământ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonează întreaga activitate de derulare a stagiilor de practică 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Fii un student pregătit pentru jobul dorit – Start Job!”, Contract de finanțare nr. 
POCU/90/6.13/6.14/107274 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

mailto:remus.naghi@e-uvt.ro
mailto:remus.naghi@gmail.com
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Perioada Martie 2018 – Septembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Expert formare antreprenorială / formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizare suport curs, Instruirea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea de Vest – Start 
Smart”, Contract de finanțare nr. POCU/82/3/7/104255 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada Iulie 2015 – Decembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activităţi stagii de practică / schimb de experienţă 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Ghidarea performantă a studenților la început de carieră - GPS în carieră!”, Cod 
Contract: POSDRU/189/2.1/G/156385 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada Mai 2014 – Martie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expert identificare și recrutare grup țintă 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Acces la o carieră de succes”, Cod contract POSDRU/161/2.1/G/134815 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada Martie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Predare cursuri şi seminarii; activităţi de cercetare ştiinţifică; coordonare stagii de practică 
studenţi şi masteranzi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 

  

Perioada Iunie 2013 – Iulie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formator 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Academia de Antreprenoriat Bazat pe Cunoaștere”, Cod Contract: 
POSDRU/92/3.1/S/56330 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada Februarie 2012 – Mai 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Elaborarea unui raport de analiză a cerințelor mediului de afaceri privind competențele și 
abilitățile necesare studenților pentru inserarea acestora pe piața muncii 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Dezvoltarea abilităților și competențelor practice prin întreprinderea simulată - 
SimBiz”, Cod Contract: POSDRU/109/2.1/G/82776 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 
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Perioada Ianuarie 2012 – Iulie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formator 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline 
economice”, Cod Contract: POSDRU/87/1.3./S/63908 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada August 2011 – Septembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Studierea nevoilor pieței muncii cu privire la competenţele şi calificările necesare absolvenților 
programelor din ciclurile de licența şi de master, pe domenii şi subdomenii economice 

Numele şi adresa angajatorului 

Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea 
managementului universităţilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificărilor 
din Învăţământul Superior”, Cod Contract: POSDRU/86/1.2./S/58160 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada August 2010 – Iulie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Coordonare practică de specialitate, Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi 
Serviciilor (ECTS) 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul „PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa 
activă”, Cod Contract: POSDRU/90/2.1/S/61477 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte cu finanțare europeană 

  

Perioada August 2009 – Septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector, poziția 7 în Statul de Funcții al proiectului de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de cercetare conform cerințelor din Fișa postului 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, prin 
proiectul de cercetare „Schemă inovativă pentru tranziția de la școală la piața muncii pentru 
studenți” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiect de cercetare 

  

Perioada Februarie 2008 – Martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Predare cursuri si seminarii; activităţi de cercetare ştiinţifică; coordonare stagii de practică 
studenţi şi masteranzi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 

  

Perioada Noiembrie 2007 – Decembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific, poziția 2 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în echipa de implementare a unui contract de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, 
Contract de cercetare științifică Nr. 15241 / 15.11.2007 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 
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Perioada Octombrie 2007 – Septembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific, poziția 4 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în echipa de implementare a unui contract de cercetare științifică de tip PNCD II 

Numele şi adresa angajatorului 

Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, 
Contract de cercetare științifică Nr. 91-066, PNCD II „Cercetări privind dezvoltarea unui sistem 
integrat, complex şi interactiv de informaţii pentru asistarea deciziilor de marketing ale 
organizaţiilor româneşti în vederea creşterii competitivităţii” (INFOMARK) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 

  

Perioada Noiembrie 2006 – Octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în echipa de implementare a unui contract de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania, 
Contract de cercetare științifică Nr. 148 / 23.10.2006 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 

  

Perioada Februarie 2005 – Februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminarii; activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 

  

Perioada Octombrie 2002 – Februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminarii; activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior universitar 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Noiembrie 2004 – Noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în domeniul fundamental Ştiinţe Economice, Domeniul Marketing 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de doctorat cu titlul: „Rolul marketingului intern în implementarea strategiilor întreprinderii” 
Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Florin Foltean 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara / Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Economice, Domeniul Marketing 

  

Perioada Octombrie 2002 – Iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate / Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Cercetări de Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara / Facultatea de Științe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diploma de master, Domeniul Marketing 
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Perioada Octombrie 1998 – Iulie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în economie / Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: Managementul Firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara/Facultatea de Științe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Economist 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

Limba franceza  B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe de comunicare 

 Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie ca și cadru didactic și 
formator; 

 Bune abilități de public speaking dobândite în cei patru ani în care am făcut parte din Consiliul 
Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, dar și prin participarea la numeroase 
conferințe naționale și internaționale. 

  

Competenţe organizaţionale / 
manageriale 

 Leadership, dezvoltat ca urmare a experienţei acumulate în funcţia de Responsabil cu 
Învăţământul la Distanţă în cadrul Centrului de Educaţie Continuă şi Învăţământ la Distanţă 
(CECID) din cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor; 

 Rigoare și spirit organizatoric, dezvoltat în cei 7 ani în care am fost responsabil de elaborarea 
orarului în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor; 

 Capacitate de multitasking dobândită ca urmare a faptului că, în repetate rânduri, am fost 
implicat, în implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene, în paralel cu 
activitatea de bază (cadru didactic în învățământul superior); 

 Bune competențe în luarea deciziilor; 

 Bune abilități de time management dobândite atât din experienţa proprie ca și cadru didactic 
cât și prin participarea la implementarea unor proiecte cu termene de realizare clar 
specificate. 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

 O bună cunoaştere a proceselor și a legislației în domeniul asigurării calităţii în învățământul 
superior (ca urmare a dobândirii calității de evaluator ARACIS). 

 Capacitate de analiză și sinteză 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe sociale 

 Spirit de echipă, dobândit ca urmare a participării în cadrul unor echipe de implementare a unor 
proiecte finanțate din fonduri europene; 

 Adaptabilitate socială dobândită în urma experienței internaționale datorită obținerii unei burse 
de cercetare doctorală Erasmus și a unei burse de cercetare post-doctorală finanțată prin 
programul POSDRU (ambele în Lille, Franța). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 O foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint); 

 Utilizator experimentat al programului SPSS 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Arbitru de fotbal, categoria I 

  

Permis de conducere Nu 

  

Informaţii suplimentare  

  

Seminarii 
 Participare la seminarul având ca temă cariera didactică, organizat sub egida Dezbaterii 

Naționale pentru Educație și Cercetare „România Educată” derulată de Administrația 
Prezidențială (București, 19.05.2017) 

  

Conferinţe 
 Participant la 14 conferințe (naționale sau internaționale) desfășurate în țară; 

 Participant la 10 conferințe internaționale desfășurate în străinătate. 

  

Publicaţii 

 9 articole publicate în reviste indexate în cel puțin 2 Baze de Date Internaţionale (BDI) 
recunoscute de MECTS; 

 5 articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate; 

 9 articole publicate în volumele unor conferinţe internaţionale desfășurate în ţară; 

 3 articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale; 

 3 cărți de specialitate ca unic autor; 

 1 manual ca prim autor; 

 2 manuale ca şi coautor; 

 2 manuale pentru Învăţământul la Distanţă ca şi coautor. 
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Activităţi de cercetare 

 Membru în echipa de implementare a 1 grant internaţional de cercetare ştiinţifică (Proiect de 
colaborare transfrontalieră „Analiza cooperării şi a capacităţii de inovare a IMM-urilor, precum şi a 
oportunităţilor de dezvoltare ale acestora în zona de frontieră româno-ungară” (InCoDeSME), cod 
HU-RO 0801, Coordonator: Lector dr. Ciprian ADAM, Valoare: 42.359,80 euro, 2010) 

 Membru în echipa de implementare a 2 GRANT-uri CNCSIS (Contract GRANT, cod CNCSIS 277 
„Metodologie de implementare a modelului desfăşurării funcţiei calităţii (QFD) în procesul 
dezvoltării şi lansării pe piaţă a unui nou produs”, Director proiect: Prof. dr. Florin FOLTEAN, 
Valoare: 40 milioane lei (ROL), 2002 și Contract GRANT 1138, CNCSIS Tema 8 cod 934 
„Metodologie de implementare a unui model de marketing antreprenorial. Aplicaţie pe piaţa 
sistemelor ERP colaborative (Enterprise Resource Planning)”, Director de proiect: Prof. dr. Florin 
FOLTEAN, Valoare: 55 milioane lei (ROL), 2004) 

 Membru în echipa de implementare a 2 Contracte PNCD II (Contract Nr. 91-066, PNCD II 
„Cercetări privind dezvoltarea unui sistem integrat, complex şi interactiv de informaţii pentru 
asistarea deciziilor de marketing ale organizaţiilor româneşti în vederea creşterii competitivităţii” 
(INFOMARK), Director proiect: Prof. dr. Florin FOLTEAN, 2007 și Contract Nr. 92-102.3, PNCD II 
„Cercetări privind realizarea unui sistem integrat complex de diseminare a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice la nivel național pentru promovarea şi susținerea educaţiei privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală” (EDNET), Director proiect: Prof. dr. Costinel DOBRE, 2008) 

 Membru în echipa de implementare a 3 Contracte cu mediul de afaceri (Contract de cercetare nr. 
3110 / 21.03.2005, Beneficiar: Iulius Group, Titlu: „Cercetare de marketing privind lansarea 
centrului comercial Iulius Mall Timişoara”, Director proiect: Lector dr. Sorin PRADA, Valoare: 
12.500 lei (3.437 euro); Contract de cercetare nr. 148 / 23.10.2006, Beneficiar: Iulius Mall 
Timişoara, Titlu: „Cercetare de marketing privind atitudinile timişorenilor faţă de Iulius Mall 
Timişoara”, Director proiect: Lector dr. Sorin PRADA, Valoare: 11.600 lei (3.286 euro) și Contract 
de cercetare nr. 15241 / 15.11.2007, Beneficiar: Iulius Mall Timişoara, Titlu: „Studiu de marketing 
privind atitudinile consumatorilor faţă de Iulius Mall Timişoara”, Director proiect: Lector dr. Sorin 
PRADA, Valoare: 11.710,30 lei (3.383 euro)) 

 Membru în echipa proiectului COST Action IS 1202 (Individuals, Societies, Cultures and Health), 
„Dynamics of Virtual Work”, Coordonator: Prof. Ursula Huws (perioada de implementare: 
29.10.2012 - 29.10.2016), poziţia ocupată în cadrul proiectului: MC Substitute pentru România 

  

Apartenenţa la organizaţii profesionale 

 Membru al Asociației Generale a Economiștilor din România (A.G.E.R.) 

 Membru al Eurasia Business and Economics Society (EBES) 

 Membru în colectivul de redacție al revistei „World Journal of Technology, Engineering and 
Research (WJTER)” (2017-prezent) 

 Membru în comitetul de organizare al celei de-a 8-a Conferințe Regionale EMAC „Bridging the 
Marketing Theory / Practice Gap and Competitiveness of the New Europe”, 20-22 Septembrie 
2017, Timișoara, România 

 Membru în comitetul științific (de program) al celei de-a 8-a Conferințe Regionale EMAC 
„Bridging the Marketing Theory / Practice Gap and Competitiveness of the New Europe”, 20-22 
Septembrie 2017, Timișoara, România 

 Membru în comitetul științific al celui de-al 7-lea Simpozion Internațional „International 
Symposium Research and Education in an Innovation Era” organizat de Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, 17-20 Mai 2018, Arad, 
România 

  

Distincţii 

 Distins cu titlul de „Profesor Bologna” de Asociația Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din 
România în anul 2009 

 Premiul II pentru literatură de specialitate economică (domeniul: Marketing) acordat de 
Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) în anul 2015 pentru lucrarea 
„Marketing intern și implementarea strategiei”, Editura Solness, Timişoara, 2014 

  

Cursuri 
 „Gestione logistica dei sistemi industriali decentralizzati” (Domeniul: Logistică), curs organizat 

de Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca și 
Universitatea din Padova 
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Persoane de contact / Referințe 

 Decan, Prof. Univ. Dr. Petru Ștefea, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 
Universitatea de Vest din Timişoara, tel. 0256/592501 

 Prorector, Prof. Univ. Dr. Cosmin Enache, Universitatea de Vest din Timişoara, tel. 
0755/240220 

  

 


