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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vlad Florea 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)   romana 
  

Data naşterii  
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) Universitatea Creştină “Dimitrie 

Cantemir”-Facultatea de Management Comercial şi Turism, Timişoara 
   

Experienţa profesională  
  

Perioada  1974-1978 

Funcţia sau postul ocupat  Operator chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Supraveghere instalatie tehnologica 

Numele şi adresa angajatorului  Întrep. Detergenţi, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Tehnologie chimica organica 

Perioada  1978-2007 

Funcţia sau postul ocupat  Şef birou, Director Comercial, Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Coordonarea activitatii 

Numele şi adresa angajatorului  SNP PETROM,  Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate tehnica, comerciala, manageriala 

 

Perioada  2003-2007 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate comerciala 

Numele şi adresa angajatorului  SNP PETROM, Grup OMV, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Indrumare si coordonare 

Perioada  2007- prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector univ.dr. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactica-sustinerea cursurilor si seminariilor la disciplinele 
- tehnologie hoteliera 
- proiecte economice 
- tranzactii comerciale 
- managementul firmei de comert si turism 
- managementul serviciilor 
- management hotelier 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” ”-Facultatea de Management 
Comercial şi Turism, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant universitar (cursuri, seminarii) 

Educaţie şi formare  
  

Perioada  1973 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de liceu secţia reală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Matematica, fizica, chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul teoretic, Piatra 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

Perioada  1978 

Calificarea / diploma obţinută  Subinginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Chimie organica, tehnologia organica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Chimie industrial, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii de intreprinderi si management international  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

I.A.I, Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Management-marketing 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management-marketing (management international) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CEDRU, Viena 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  2000 

Calificarea / diploma obţinută  Economist licenţiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Management, marketing 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Facultatea de Management Turistic şi Comercial, Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de management in turism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Turismului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  2005 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută  Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ingineria chimica, ingineria mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Facultatea de inginerie Chimică şi ingineria Mediului, Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire-Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea  psihopedagogica si metodica postuniversitara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest, Timisoara - Departamentul pentru Pregatirea 
Personalului Didactic 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare     

Nivel european (*)       

Limba franceza   mediu         

Limba engleza   incepator         

Limba spaniola            

Limba rusă   mediu         

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale   
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Aptitudini de conducere, organizare, indrumare, pedagogice 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Conducere, proiectare, urmarirea procesului tehnologic si punerea in functiune a investitiilor 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, excel, power point, internet,  

  

Competenţe şi aptitudini artistice   
  

Alte competenţe şi aptitudini   Ambitie, buna comunicare, putere de munca 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, 2001 
  

Informaţii suplimentare   
  

Anexe Fisa activitatii stiintifice 

 


