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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

Burse doctorale
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CV științific

Oradea, jud. Bihor
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Titlu teză doctorat
Listă publicații

Istoria presei din Bihor în perioada 1867- 1938

From the history of the first peridicals’ in Bihor, în Cetatea
Bihariei. History review, seria a II, Oradea, 2010; pp. 1222;
Legislația presei în Imperiul Austro-Ungar din secolul al
XIX-lea, în Evoluția și perspectiva dreptului românesc în
context european, tom XIII, Casa de Editură Venus, Iași,
2007, pp. 427431;
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Protejarea dreptului de autor asupra noilor realizări în
domeniul tehnologiei în Uniunea Europeană, în
Armonizare, convergențe și inconsecvențe în dreptul
românesc, tom XII, Casa de Editură Venus, Iași, 2006,
pp.415-420;
Programele Cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică
– instrumente de realizare a politicilor ştiinţifice şi
tehnologice ale U.E., în Analele Universităţii din Oradea,
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
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Personalului Didactic, Oradea, 2005;

Listă activități

Dreptul de proprietate în evul mediu românesc, Analele
Universităţii din Oradea, 2002, Colegiul Tehnic Economic
şi Administrativ, Secţia Drept Administrativ, p. 67-71;
Conferinte:
Participare la a XVII-a Sesiune științifică: Evoluția și
perspectiva dreptului românesc în context european,
Participare la Sesiune anuală de comunicări științifice:
Armonizare, convergențe și inconsecvențe în dreptul
românesc, Universitatea ,, Petre Andrei”, Iași, 2006;
Participare la Sesiunea anuală de comunicări științifice cu
participare internațională „Limbajul de lemn” și educația
mileniului III, Universitatea din Oradea, Oradea, 26-27
mai 2005.
Proiecte de cercetare stiintifice si dezvoltare a
resurselor umane:
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- Contract nr. 2006//PL/ 97196/EX., cu titlul: “The
development of competencies and abilities for the
research programmes’ coordinators in the academic and
research environment”, finanţat prin Programul Leonardo
da Vinci, funcţia în proiect - manager de proiect,
- Contract nr. POSDRU/30/3.1/39585, cu titlul: Curs activ
pentru reinventarea anteprenorială, , funcția în proiect
Coordonator regional al proiectului;
Contract
nr.
POSDRU/90/2.1/S/61957,
cu
titlul:”Programul de practică pentru studenţi -Protectia
copilului de la teorie la practica”, finanţat prin
ProgramulOperaţional
Sectorial
–
Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, funcţia în proiect consilier juridic ;
- Contract nr POSDRU/23/2.2/G/28073, cu titlul:” Şcoala,
şansa mea!”, finanţat prin ProgramulOperaţional
Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
funcţia în proiect – secretar de proiect;
- Contract nr. HURO/0801/084, cu titlul: „ Producerea de
energie termică şi electrică bazată pe surse alternative
de energie în regiunea transfrontalieră”, finanţat prin
Programul CBC HU-RO 2007-2013, funcţia în proiect asistent manager;
- Contract nr. HURO/0801/067, cu titlul: „Crearea unor
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pachete de e-learning de scurtă durată, realizarea unui
guidebook şi dezvoltarea unui portal de cunoştinţe bazat
pe necesităţile reale de pe piaţa muncii”, finanţat prin
Programul CBC HU-RO 2007-2013, funcţia în proiect asistent manager;
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Premii și distincții
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