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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Ile Florența Larisa 
Adresa Bucureşti 

Experienţa profesională  

Perioada 2009 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular gradul II  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Profesor de discipline economice - turism şi
strategii de marketing in agenția de turism, Firma de exerci
Servicii hoteliere, Organizarea agenției de turism, Igie
securitatea muncii in alimentație şi turism, Organizarea unita
alimentație şi turism, Instruire practică pentru formarea
competențelor profesionale in turism, Oferta agen

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic  „Costin C Kirițescu”– 
Colegiul Tehnic „ Mihai Viteazul“ - Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ preuniversitar liceal 

Perioada iunie 2014 – septembrie 2014 
Funcţia sau postul ocupat Expert creare cursuri 

responsabilităţi 
principale 

Creare suport curs “Tehnician activități de agroturism montan” 
cursuri de calificare nivel 3 avansat –„ Centrul de excelen
ospitalitate” - proiect POSDRU 

Numele şi adresa angajatorului Aktive Job Consulting SRL Oradea 

Perioada 2011 –2015 
Funcţia sau postul ocupat Manager turism 

responsabilităţi 
principale 

consultanța pre-opening hotel  
management operațional hotelier  
planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul 
activităţilor hotelului şi agenției de turism 
elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt 
planificarea şi coordonarea activităţilor de marketing şi publicitate;
selecția, recrutarea şi motivarea personalului
elaborarea bugetului operational  
implementarea deciziilor acționarilor 
relația cu autoritațile de control şi autorizare
 

Numele şi adresa angajatorului PG Turism SRL – Oradea (Hotel*** şi agen
Oradea) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management operațional şi consultanță in turism (hotel 
turism) 

şi alimentație (Politici şi 
ia de turism, Firma de exercițiu, 

iei de turism, Igiena şi 
turism, Organizarea unitaților de 

pentru formarea 
ferta agenției de turism). 

 București 
Oradea 

i de agroturism montan” - 
„ Centrul de excelență in 

planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul 

elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt şi mediu 
ctivităţilor de marketing şi publicitate; 

motivarea personalului 

autorizare 

agenția de turism Lyra 

in turism (hotel şi agenție de 



Perioada 2007 –2009 
Funcţia sau postul ocupat Manager  hotel 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

management operațional hotelier 

Numele şi adresa angajatorului Arise Hotel Oradea, Hotel Eden*** 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Hoteluri şi restaurante 

Perioada  2003 -  2007  
Funcţia sau postul ocupat Director Marketing şi Vanzări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea şi coordonarea tuturor aspectelor  politicii comerciale 
şi de marketing hotelier  
 

Numele şi adresa angajatorului Oradea Expres Hotel SRL – Hotel Iris*** (Oradea/Bors) 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Hoteluri şi restaurante  

Perioada 2000 –2003 
Funcţia sau postul ocupat Inspector asigurari/economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

negociere şi incheiere contracte 
identificare şi ofertare clienți  
contabilitate primară şi de gestiune 

Numele şi adresa angajatorului Allianz Tiriac Asigurări SA – Sucursala Oradea 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Asigurări  

Perioada 1998 –1999 
Funcţia sau postul ocupat Director executiv  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Manager proiect “Centrul pentru Promovarea Turismului” 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Afaceri Transilvania - Oradea 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Turism  

Perioada 1995 -  1998 
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Crearea şi vânzarea pachetelor de servicii turistice (turism balnear) 
Raportări statistice (centralizare şi analiză indicatori pentru 9 unităti 
hoteliere) 
Promovare (materiale publicitare, târguri de turism) 
Monitorizarea derulării contractelor interne şi externe 
Asistența turistică pentru turistii sosiți prin agenția societății 

Numele şi adresa angajatorului SC TURISM FELIX SA Baile Felix/Bihor  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Turism  

Educaţie şi formare  

Perioada 2016-2019 



Calificarea/diploma obţinută Doctorand  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Teza: Strategii de dezvoltare a turismului medical în România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice București  
Școala Doctorală Administrarea Afacerilor 

Perioada 2010-2011 
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Formarea Profesorilor   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Oradea – DPPD  

Perioada 1990-1995 
Calificarea/diploma obţinută Diploma 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Specializarea Turism – Servicii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Comerț 
 

Perioada 2016 - 2017 
Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

  Orientarea și consilierea în carieră a elevilor 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și 
Tehnic 

Perioada 2012 - 2013 
Calificarea/diploma obţinută Certificat  de absolvire programe de perfecționare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

  Didactica Educației Antreprenoriale, Didactica Managementului 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca 

Perioada 2011 
Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Metode de invăţare prin firma de exercițiu 

Numele şi tipul instituţiei de MECT- Centrul Național de Dezvoltare a Invațămantului 



învăţământ/furnizorului de 
formare 

Profesional şi Tehnic 

Perioada 2010 
Calificarea/diploma obţinută Certificat  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Formator  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundația Henri Coandă Oradea - Rodis Univers –MMPS - MECT 

Perioada  1997 
Calificarea/diploma obţinută   Brevet 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Manager in Activitatea de Turism 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Oficiul de Autorizare şi Control in Turism – Bucuresti 

Rezultate reprezentative 
obtinute 

 

Membru în organizații 
profesionale 

ARLIHT Asociația Liceelor Hoteliere și de Turism 

Alte rezultate Profesor coordonator pregătire elevi pentru olimpiadă: 
2019 locul 1 la faza pe municipiul București la Olimpiada 
“Tehnologii” Profilul Servicii, Domeniul  Turism şi alimentaţie – 
clasa a XI a, locul 18 la faza națională. 
2018 locurile 2, 3 și mențiune la faza pe municipiul București la  
Olimpiada “Tehnologii” Profilul Servicii, Domeniul  Turism şi 
alimentaţie – clasa a XI a, mentiune la faza națională. 
2017 - locurile 1 și 2 faza pe municipiul București la  Olimpiada 
“Tehnologii” Profilul Servicii, Domeniul  Turism şi alimentaţie – 
clasa a XI, locurile 25 și 28 la faza națională. 
2016 - locul 2 –  faza pe municipiul Bucuresti la  Olimpiada 
“Tehnologii” Profilul Servicii, Domeniul  Turism şi alimentaţie – 
clasa a XI a, locul 12 la faza națională. 
2015 - locul 1 – faza județeană Bihor  la  Olimpiada “Tehnologii” 
Profilul Servicii, Domeniul  Turism şi alimentaţie – clasa a XII a şi 
locul 10 la faza natională 
2014 - locul 1 – faza judeteana Bihor  la  Olimpiada “Tehnologii” 
Profilul Servicii, Domeniul  Turism şi alimentaţie – clasa a XI a şi 
locul 12 la faza națională 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Abilități de comunicare, manageriale, fomare, organizare, lucru in 
echipă 
Proactivitate, seriozitate, dorința de a invăța continuu, eficiența 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza 
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