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Activități didactice 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

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 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

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 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

      
 
 
Iunie 2017 – Prezent 
Abilitare în domeniul Finanțe 
Titlul tezei de abilitare: Utilizarea Inteligenţei Computaţionale În Domeniul 
Fondurilor Structurale Şi A Finanţelor 
Academia de Studii Economice București 
Afiliere: Școala doctorală Finanțe – Universitatea Oradea 

 
 1 oct. 2015-prezent  
Profesor Universitar Doctor - catedra de Finanţe Contabilitate 
Predarea de cursuri de: Buget şi Trezorerie Publică, Finanţele Instituţiilor Publice, 
Guvernanţă Corporativă, Pieţe Financiare Internaţionale 
Facultatea de Ştiinţe Economice –Universitatea din Oradea 

  Învățământ superior 
 
  2008 – 2015  
Conferențiar Universitar Doctor - catedra de Finanţe Contabilitate 
 Predarea de cursuri de: Buget şi Trezorerie Publică, Finanţele Instituţiilor Publice, 
Guvernanţă Corporativă, Pieţe Financiare Internaţionale 
 Facultatea de Ştiinţe Economice –Universitatea din Oradea 
 Învățământ superior 
 
2001-2008 
Lector universitar doctor - catedra de Finanţe Contabilitate 
Predarea de cursuri de: Finanţele întreprinderii, Buget şi evidenţă bugetară 
Facultatea de Ştiinţe Economice –Universitatea din Oradea 
Învățământ superior 

 
 1999-2001 
 Asistent universitar  
 Activităţi didactice de seminar la disciplinele: Finanţele întreprinderii 
 Facultatea de Ştiinţe Economice –Universitatea din Oradea,    
 Învățământ superior 

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
  Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 
 
 
 
 
 

2000 -2005 

   Diplomă de Doctor în specializarea contabilitate 

   Titlul tezei de doctorat: “Bugetul şi contabilitatea comunităţilor locale între starea 
actuală şi posibilităţi de modernizare” 

   Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
 
 

1997-1999 
Diplomă de Studii aprofundate 

  Specializarea: Managementul Instituţiilor Financiar Bancare 
Universitatea din Oradea  

 

   

   1992-1997 

   Diplomă de licenţă 

   Inginer cu specializarea in electromecanica 

   Facultatea de Electrotehnică si Informatică 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

 

1993-1997 
Diplomă de licenţă 
Economist cu specializarea in finanţe-asigurări 
 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea 

 
 

  1982-1986 
Diploma Bacalaureat 
Liceul Industrial Huedin, profil electromecanică 
 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discus 

oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba engleză    foarte  

 bine 

 foarte 

bine 

 bine  bine  foarte  

bine 

Limba franceză   bine  bine  bine  bine  bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

• integrare rapidă în colectivitate; 

• comunicare rapidă cu membrii grupului; 

• relaţionare adecvată cu membrii grupului; 

• tenacitate şi perseverenţă; 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

• flexibilitate şi adaptabilitate la situaţiile determinate de exercitarea 

unor activităţi; 

• creativitate şi spirit inovator; 

• experienţă pentru munca în echipă; 

• motivare şi angrenare pentru membrii colectivelor de cercetare şi a 

echipelor de lucru; 

• implicare pentru atingerea obiectivelor instituţionale fixate; 

• dinamism 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 

   MS Office, Eviews, soft-uri financiar-contabile, MATLAB 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                       Semnătura,                                                                

                                     Boloș Marcel Ioan 

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

