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Nume / Prenume Boloș Marcel Ioan 

Adresă(e)  Oradea, jud. Bihor, Str. Ep. Ioan Suciu  nr. 14, bl. PC7, ap.3 

Telefon(oane)  0722 159 083   

E-mail(uri) marcel_BOLOS@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.04.1968 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională 
 

 

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului                                      

 

 Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

                                                              

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

                                                        

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

                                                       

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

                                                       

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

                                                       

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

                                                       

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

 

Perioada 

                        Funcţia sau postul ocupat 

                Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Ianuarie 2017 – Prezent 

Director General ADR Nord Vest 

ADR NV, Cluj-Napoca 

 

Noiembrie 2015-Ianuarie 2017 

Secretar de Stat  

Ministerul Transporturilor 

 

2013 – Noiembrie 2015 

Director General, Coordonatorul Autorității de Management POST și al 

Direcției Generale Management și Strategii 

Ministerul Transporturilor 

 

     2012 – 2013 

Secretar de Stat  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

 

2008-2012 

Director executiv – Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională 

Primăria Municipiului Oradea 

 

2005-2008 

Director economic în cadrul Administraţiei Patrimoniului Imobiliar 

Consiliul Local Oradea 

 

1998-2000 

Contabil Șef – Direcția Imobilară 

Primăria Municipiului Oradea 

 

1997-1998 

Șef birou  

Primăria Municipiului Oradea 

 

1993-1997 

Inspector, Serviciul de Relaţii cu Publicul 

Primăria Municipiului Oradea 
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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 

 

 

 

  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 

Apartenenţa la Asociaţii 

Profesionale 
 

 

 

Funcţii de conducere 
 

 

 

 

Alte activităţi 

membru în Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi, începând cu 

luna ianuarie 2009; 

membru în Asociaţia Generală a Economiştilor din România (A.G.E.R.), 

începând cu luna februarie 2006; 

membru sindicat in asociaţia CIVICA a Primăriei municipiului Oradea; 

 

Preşedintele Comisiei de Buget - Finanţe de pe lângă Senatul Universitatii din 

Oradea – Universitatea din Oradea 

Membru în Consiliul Director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) 

 

înfiinţarea instituţiei publice de interes local: Administraţia Socială Comunitară Oradea 

subordonată Consiliului Local al municipiului Oradea, în anul 2001, după modelul 

Administraţiei Patrimoniului Imobiliar, informaţii la telefon 0259/431.333; 

organizarea compartimentului financiar-contabil în cadrul Administraţiei Sociale 

Comunitare Oradea, în anul 2001, informaţii telefon 0259/431.333; 

evaluator ANEVAR începând au anul 2004, legitimaţia nr.8545/2004; 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

 

 

1999-2007 

Diplomă de Doctor în specializarea management 

Titlul tezei de doctorat: “Studiul raporturilor manageriale între 

agenţii economici şi instituţiile financiare, cu aplicaţie în profil 

teritorial” Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice 
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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 

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 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

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 Master 

  Specializarea: Managementul Instituţiilor Financiar Bancare 

Universitatea din Oradea  

 

   

  

  1992-1997 

   Diplomă de licenţă 

   Inginer cu specializarea in electromecanica 

   Facultatea de Electrotehnică si Informatică 

 

 

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 

 

Cursuri de perfecţionare 

naţională 
 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de perfecţionare 

internaţională 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Curs de pregătire profesională în domeniul Finanţelor Publice şi Contabilităţii 

Publice organizat de BEST AUDIT EXPERT BUCUREŞTI - Bucureşti 2004 

- Curs de pregătire profesională „Standarde Internaţionale de contabilitate” 

organizat de BPP PROFESIONAL EDUCAŢION – Oradea 2004 

- Certificat de calificare profesională pentru profesia de ANTREPRENOR 

IMOBILIAR organizat de IRECSON sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale – Bucureşti 2003 

- Curs de pregătire profesională „Evaluarea proprietăţilor imobiliare” organizat de 

ANEVAR – Oradea 2003 

 

• Curs de perfecţionare „ Project Management for European Founds” organizat de 

Universitatea Francisco de Vitoria – Madrid, luna octombrie, 2007; 

• Curs de perfecţionare „Topics in accouting” organizat de UNIVERSITATEA 

INTERNAŢIONALĂ DIN VIENA – Viena, februarie 2004 

• Curs de perfecţionare „Accounting in the public sector” – Institut National des 

Techniques Economiques et Comptables (INTEC)– Paris, septembrie 2005 
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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 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

 

 

 

Alte precizări 

Abilităţi de comunicare 

Munca în echipă 

Capacitatea de a lucra în condiţii de stres 

Flexibilitate şi adaptabilitate la situaţiile determinate de exercitarea unor activităţi 

 

• deţinător a 2 certificate eliberate pentru opere originale de către Oficiul Român 

pentru Drepturile de Autor (ORDA); 

• autor de lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale, precum 

şi în reviste cotate ISI; 

• autor a 2 manuale în calitate de autor unic, unul destinat cursurilor universitare, iar 

celălalt manual de specialitate premiat de AGER în anul 2007; 

• autor a 3 manuale de specialitate în calitate de coautor; 

• autor a 42 de lucrări publicate în volumele unor sesiuni de comunicări ştiinţifice 

recunoscute CNCSIS în categoria C, B, B+; 

 

Anexe       

 

 

 

                                                                                                                       Semnătura 

                                                                  

                                     Boloș Marcel Ioan 

 

 

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

