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Informaţii personale  

Nume / Prenume OPREAN, Delia Beatrice 

Adresă(e) Nr.93/38, str. Dorobantilor, 400503, Cluj-Napoca, România 
 

E-mail(uri) opreandelia@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 22.02.1974 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă 
 / Domeniul ocupaţional 

 Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, România 
Conferențiar univ. Dr. 

  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada 1 octombrie2015- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar univ. Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate bancara, Contabilitatea operatiunilor speciale, Audit financiar-contabil, Training si 
coaching, Managementul sistemelor bugetare, Auditul resurelor umane 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 

   

Perioada Septembrie2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. Dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate bancara, Contabilitatea operatiunilor speciale, Audit financiar-contabil, Training si 
coaching, Managementul sistemelor bugetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

Perioada Februarie 2006 – Septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate bancara, Contabilitatea operatiunilor speciale, Audit financiar-contabil, Training si 
coaching, Managementul sistemelor bugetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  

  

Perioada Februarie 2001–februarie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate bancara, Contabilitatea operatiunilor speciale, Audit financiar-contabil, Bazele 
contabilitatii, Contabilitate financiara 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie și cercetare 
  



Pagina / - Curriculum vitae al  

Nume Prenume  
2 – Lector univ.Dr. Delia Beatrice OPREAN 

 

Perioada Octombrie 1998–Februarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Preparator univ. Drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie si cercetare 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 1998 – Septembrie  2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Contabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental Științe economice 
Domeniul de doctorat Contabilitate 
Titlul tezei de doctorat „Contribu’ii privind sistemul financiar-contabil specific asigurărilor și sistemului 
de pensii din Romania” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

  

  

Perioada Mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect cod COR 241919 / Certificat de absolvire / Curs perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Precizarea cerinţelor proiectului, estimarea resurselor, identificarea resurselor şi elaborarea 
programelor pentru proiecte, asigurarea resurselor opţionale pentru proiect, identificarea şi analizarea 
riscurilor, orientarea muncii echipelor şi indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaţionale, 
conducerea implementării proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC EXPERT TRAINING SRL Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

  

Perioada  Martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Formator cod COR 241205 / Certificat de absolvire / Curs perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţii de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formări, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 
programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC EXPERT TRAINING SRL Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea „Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie și Științe ale educației, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

  

  

Perioada 1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de de Științe economice, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

  

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instrucţie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic  „Liviu Rebreanu” din Bistrița 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceză  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, abilităţi de comunicare şi înţelegere interpersonală, responsabilitate, managementul 
conflictelor, negocieri, consiliere și formare. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership,Gândire sistemică, capacitatea de identificare a problemelor, capacitatea de rezolvare a   
problemelor,   management şi evaluare de proiecte de dezvoltare şi cercetare, abilităţi de planificare şi 
foresight, managementul comunicării, negocierii şi managementul conflictelor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzică, pictură. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Sport (ski, atletism) 
  

Permis(e) de conducere Categoria B (1995) 
  

Informaţii suplimentare  

 5 cărți, 25 articole ştiinţifice publicate, membru în comisiile de organizare a sesiunilor de comunicări 
ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice din 2006-prezent. 

    Membru în Asociația Română pentru Coaching din România din 2008; 
Membru AFER din 2008; 
    Director interimar Departament Finanțe-Contabilitate din 2015. 

  

 Căsătorită, 2 copii 

 


