
  
 

   
 

  
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bâc Dorin Paul 

E-mail(uri) dbac@uoradea.ro, bacdorin@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2022 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prof.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere cursuri și seminarii pentru studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice Oradea, Discipline: 
Ecoturism și turism rural, Economics of the firm, Economic projects and business games 
Membru în 12 comisii de îndrumare a doctoranzilor în domeniile Administrarea Afacerilor și Economie 
– în anul universitar 2021-2022 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2021-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat în domeniul Administrarea Afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2016 – 2022 

Funcţia sau postul ocupat Conf.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere cursuri și seminarii pentru studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice Oradea, Discipline: 
Proiecte economice și jocuri de întreprindere, Tehnica amenajărilor turistice, Ecoturism și turism rural, 
Tehnologie hotelieră și de restaurație. Coordonare lucrări de licență și disertație. 
Membru în 7 comisii de îndrumare a doctoranzilor în domeniul Economie – în anul universitar 2017-
2018 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Directorul de departamentului de Economie și Business 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de conducere și coordonare ale colectivului departamentului.  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2013 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat lect.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere cursuri și seminarii pentru studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice Oradea, zi şi ID, 
îndrumător de an/tutore consilier ID. Discipline: Proiecte economice și jocuri de întreprindere, 
Economia turismului, Tehnica amenajărilor turistice, Ecoturism și turism rural, Tehnologie hotelieră și 



  
 

de restaurație. Coordonare lucrări de licență. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2009-2013 

Funcţia sau postul ocupat asist.univ.dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere seminarii pentru studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice Oradea, zi şi ID, îndrumător de 
an/tutore consilier ID. Discipline: Economia turismului, Tehnica amenajărilor turistice, Turism 
internațional, Economia întreprinderii, Marketing turistic. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2006-2009 

Funcţia sau postul ocupat Prep. univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere seminarii pentru studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice Oradea, zi şi ID, îndrumător de 
an/tutore consilier ID 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2004 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținere seminarii pentru studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice Oradea, zi  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității nr. 1 – 3 Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator pe bază de contract 

Activităţi şi responsabilităţi principale Traducere și retroversiune engleză - română 

Numele şi adresa angajatorului PETROM SA – sucursala Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industria petrolieră 

  

Perioada 2003 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale Colectare și prelucrare informații, contact cu membrii asociației 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Turism Banat, Timișoara,  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Turism  

  

Proiecte europene/proiecte de 
cercetare dezvoltare 

 Formator în cadrul proiectului „ORADESS – Oradea Economic Summer School”, finanțat 
prin Schema de granturi pentru Universități – SGNU, 126/SGU/PV/II/9.05.2019, perioada: 
2019-2022 

 Formator competențe antreprenoriale, în cadrul proiectului SMARTDOCT, Proiect 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020. 

 Expert formator în cadrul proiectului Learn2Do4Entrepreneurship, Finantat prin Programul 
Operational Capital Uman 2014-2020; 

 Expert implementare în cadrul proiectului Institutional cooperation in research activities for 
specialists, training and usage of computational intelligence for fundamenting companies financial 
decisions – ROHU 217, finanțat prin Programul de Cooperare Interreg V-A România – Ungaria 2014-
2020 

 Beneficiar al unei burse post-doctorale în cadrul proiectului SOCERT - Societatea 
cunoasterii, dinamism prin cercetare, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 



  
 

 Asistent științific în cadrul proiectului: „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional 
pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam), cod (număr de 
identificare proiect) ID: 64150,  

 Asistent științific în cadrul proiectului: „Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice 
tematice comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar”, finanţat prin Programul Phare CBC 
2006/INTERREG IIIA România  – Ungaria;  

 Beneficiar al unei burse doctorale tip BD, finanțată de CNCSIS, perioada: 2008 – 2010 
 Asistent științific în cadrul proiectului: „Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export-

import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri 
transfrontaliere”,   

Activitate științifică  Coautor sau autor unic al 2 cărți și 3 cursuri  
 Coautor sau autor unic al 29 de articole științifice, publicate în țară și în străinătate 

Educaţie şi formare  

Perioada 2021 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare în domeniul studii universitare de doctorat Administrarea afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației 

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Romarketing SRL Oradea 

Perioada 2014 – 2015 

Calificarea / diploma obţinută Studii post-doctorale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

Perioada 2007 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice 

Perioada 2006 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – Economie și politici de dezvoltare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice 

Perioada 2004 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – Relații economice europene – Economia integrării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice 

Perioada 2004 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Master în psihopedaggie – Formarea profesorilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru pregatirea si perfectionarea personalului didactic 

Perioada 2000 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Licență – Management turistic și comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Facultatea de management turistic și comercial – 
Timișoara 

Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Don Orione” Oradea, profil: informatică 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 



  
 

Limba Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba maghiară   A2  A2  A2  A2  A2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Membru în Asociația Româno – Germană Alsterdorf 

Permis(e) de conducere Categoria B  

Informaţii suplimentare/premii 2022 – Premiul de excelență în cercetare acordat de Universitatea din Oradea  
2017 – Premiul pentru tineri cercetători acordat de Universitatea din Oradea 

Anexe  
 
 
 
 

                                                 Semnătura  


