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Informaţii personale  

Nume / Prenume Florián, Gyula-László 

Adresă(e) str. Eftimie Murgu nr. 31, Oradea, Romania 

Telefon(oane) 0259-411781 Mobil: 0744-580773 

Fax(uri)  

E-mail(uri) gyulaflorian@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară 
  

Data naşterii 14 septembrie 1956 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă  
 / Domeniul ocupaţional 

Universitatea Creştină Partium 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 14 Septembrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar ( titular) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (predare la ore de curs şi seminarii), activităţi administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea 410209 Primăriei, nr. 36. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 

  

Perioada Martie 2013 – 13 Septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar ( titular) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (predare la ore de curs şi seminarii), activităţi administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea 410209 Primăriei, nr. 36. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada August 2000 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director administrativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale organizarea, implementarea şi verificarea strategiei administrative a firmei 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CRIŞUL Supermarket S.A. Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Comerţ 

Perioada 1998 – Martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  ( plata cu ora) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (predare la ore de curs şi seminarii), ativităţi administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea 410209 Primăriei, nr. 36. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
 

Perioada 1995 – iulie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef complex 

Activităţi şi responsabilităţi principale formarea, conducerea şi motivarea unei echipe de peste 120 persoane specializate în domeniul 
vânzărilor 
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Numele şi adresa angajatorului S.C. CRIŞUL Supermarket S.A. Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Comerţ 

Perioada 1995 – iunie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale elaborarea documentaţiilor şi analizelor de preţ pentru gama produselor comercializate de unitate 

Numele şi adresa angajatorului S.C. CRIŞUL Supermarket S.A. Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Comerţ 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2009 

Calificarea / diploma obţinută PhD 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Management 

  

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută MA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea CORVINUS din Budapesta, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  

  

Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Departamentul pt. pregătirea personalului didactic, nivel 1, 2 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe economice, economia şi administrarea întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Institutul de administrare al 
întreprinderilor, specializarea Administraţia întreprinderilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 
 

 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia şi managementul serviciilor turistice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Economia şi managementul serviciilor turistice, Universitatea din Oradea 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută BA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe economice, management, marketing, cercetări de marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Marketing, Universitatea de Ştiinţe Economice din Budapesta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 1971-1975 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe economice, sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul nr. 2, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la B2 Discurs oral Exprimare scrisă 

Română  C1  C1  C1  C1  C1  

Engleză  B2  B2  B2  B2  B2  

Germană  B1  B1  B1  B1  B1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Perseverenţă, comunicativitate, dinamism, înaltă capacitate de efort, adaptabilitate, flexibilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de selecţie, organizare, sintetizare, evaluare şi control 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice PSI şi SSM, dans de societate 
  

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini sportive 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Dr. Cârstea Gheorghe (ASE, Bucureşti), Dr. Dan Popescu (ASE, Bucureşti), Dr. Biró András Csaba 
(UCP, Oradea) 

  

Anexe Lista de publicaţii  

 

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

