Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume/prenume
Adresa
telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

BACTER RAMONA VASILICA
Str. b-dl Stefan cel Mare, nr. 128, bl AN 42, ap. 20, Oradea, Bihor.
0359-439039 ; 0745586345
ramonabacter@yahoo.com
română
14. 06. 1976 (ziua, luna, anul)
feminin

Locul de muncă vizat/Aria
ocupaţională
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

septembrie 2004- prezent
asistent universitar
Învăţământ superior; cercetare ştiinţifică, instituţie organizatoare de doctorat

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Oradea, Facucultatea de Protectia Mediului; str. General Magheru nr.
26 410048 Oradea.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

- activitate didactică şi de cercetare ştinţifică
Titularul disciplinelor: Legislatie în turism şi agroturism; Legislaţie sanitar-veterinară; Drept
şi legislaţie în zootehnie; Marketing agrar
- Activitate didactică şi de cercetare:
- predare lucrări practice studenţilor nivel cursuri de zi
- participare la şedinţele colectivului Catedrei
- membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Protecţia Mediului
- publicare lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate
- prezentare lucrări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane de profil
- coautor la o catre de nivel universitar.
Lucrări ştiinţifice publicate: 1.Asociatiile si institutiile romanesti implicate in dezvoltarea
agroturismului; 2. Sursele de finantare ale agroturismului; The price of the Romanian rural,
touristic product; 3. Protectia mediului, necesitate vitala a prezentului si viitorului omenirii; 4.
Turismul rural, forma moderna de recreere; 5. Turismul rural si agroturismul in tarile Uniunii
Europene;6. The situation of environment in the period of preadhesion of our country to
European Union ; 7. – The offer of main products of animal origion on the Bihor contry and
Oradea Cty market
Lucrări ştiinţifice prezentate la simpozioane de specialitate: 1. Aspects regarding the
evolution and perspecttive of the meat market in Romania, in the context of the integration in
the european union; 2. Planificare de marketing pentru aprovizionarea cu produse din carne a
pietei municipiului Oradea la orizontul anului 2010; 3. Planificare de marketing la S.C.Avicola
S.A. Oradea, judetul Bihor-Simpozionul stiintific international .

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Numele şi adresa angajatorului
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aprilie 2008 – prezent
consilier juridic (cumul de funcţii)
Învăţământ preuniversitar; activitate de consiliere
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor; str. Mihai Eminescu nr. 11, 410019, Oradea
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-reprezintă interesele instituţiei şi a unităţilor de învăţământ în faţa instanţelor de judecată, a
autorităţilor publice şi a altor persoane juridice şi fizice, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
-asigură asistenţa juridică de specialitate prin consilierea personalului angajat în învăţământ
în judeţul Bihor;
-avizează din punct de vedere legal măsurile luate de conducerea instituţiei şi de şefii
compartimentelor din cadrul acesteia, precum şi orice acte de natură a angaja răspunderea
patrimonială a instituţiei;
-acordă aviz, după caz, consultativ sau conform, la cererea conducerii în domeniul de
activitate juridică şi de interpretare a legislaţiei în domeniul învăţământului şi a legislaţiei în
general;
-ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi pentru transmiterea acestora
compartimentului contabilitate;
-întocmeşte lucrările juridice în dosarele de pe rolul instanţelor;
-asigură soluţionarea legală a scrisorilor şi sesizărilor adresate compartimentului juridic sau a
celor repartizate de conducerea unităţii;
-sesizează conducerea ISJ cu orice încălcare a legii şi propune măsuri de intrare în legalitate;
-aprobă şi ţine evidenţa pensionărilor, a concediilor pentru Doctorat şi a concediilor fără plată
ale cadrelor didactice din judeţ;
- asigurîă punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2001 privind transparemţa
decizională in administraţia publică.
- asigură formularea de puncte de vedere de specialitate pentru aplicarea Legii nr. n544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public.
- membru al Consiliului de administraţie.
-este membru în diverse comisii constituite la nivelul ISJ Bihor, având sarcini specifice
acestora (Colegiul de Disciplină al ISJ, comisii de cercetare, de admitere, de concurs, de
soluţionare a contestaţiilor, de concurs, comisii paritare, comisii achiziţii publice , etc.).

Septembrie 2002- iunie 2005
Profesor I cu Definitivat
activitate didactică, instructiv - educativă
Colegiul Economic „Partenie Cosma”; str. Partenie Cosma 5, 410003, Oradea
- predat disciplinele: Drept si legislatie; Institutiile Administratiei Publice; Corespondenta
comerciala; Economia intreprinderii
- coordonat practica de specialitate
- coordonat firme de exerciţiu
- pregătit elevi pentru olimpiadele interdisciplinare la nivel judeţean şi naţional
- coordonare proiecte de atestare a competenţelor profesionale
- diriginte
- evaluator în comisiile de atestare a competenţelor profesionale
- elaborare subiecte pentru examenele de absolvire
- participare la şedinţele colectivului Catedrei
- membru în Consiliul Profesoral al Colegiului Economic „Partenie Cosma”

Septembrie 2000 – septembrie 2002
Profesor I debutant
Învăţământ preuniversitar; activitate didactică, instructiv - educativă
Grup Şcolar „Transilvania”, str. Cazaban nr. 48, 410282, Oradea.
- predat disciplinele: Drept si legislatie; Institutiile Administratiei Publice; Corespondenta
comerciala; Economia intreprinderii
- coordonat practica de specialitate
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- pregătit elevi pentru olimpiadele interdisciplinare la nivel judeţean şi naţional
- participare la şedinţele colectivului Catedrei
- membru în Consiliul Profesoral al Grupului Şcolar „Transilvania”

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Domenii principale studiate/competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Domenii principale studiate/competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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2003-2005
Diploma de master
Management educational; competenţe manageriale, de relaţionare
Universitatea din Oradea. Departamentul pentru pregatirea si perfectionarea personalului
didactic.
2002
Certificat de acordare a definitivarii
Psiho-pedagogie; competenţe de comunicare, relaţionare
Universitatea din Oradea. Departamentul pentru pregatirea si perfectionarea personalului
didactic.
2002
Diplomă de absolvire operator calculator
Operare Microsoft Word, Excel, Internet Explorer

S.C. OKKO SOFT SRL
1995-2000
Diplomă de jurist
Stiinte juridice; Drept
Universitatea Europeana I.C. Dragan din Lugoj ; Facultatea de Drept

1990-1994
Diplomă de bacalaureat
Real; Chimie-biologie
Grup Scolar Chimie Industriala „Sinteza”
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Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba (i) străină (e) cunoscută (e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
franceză
engleză

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

Permis de conducere

Informaţii suplimentare

română

Ascultare

Înţelegere
Citire

A2 elementar
B1independent

B1independent
B1independent

Vorbit
Participare la
Discurs oral
conversaţie
A2 elementar
A1 elementar
B1independent A2 elementar

Scris
Exprimare
scrisă
A1 elementar
A2 elementar

- spiritul de echipă
- participare la evenimente naţionale
- membru în asociaţii profesionale din ţară
- colaborare cu instituţii partenere locale şi naţionale
- o bună capacitate de comunicare – obţinută ca urmare a experienţei cu elevii, studenţii,
cadrele didactice; la cursurile de formare şi la seminarii.

- coordonat practica de specialitate
- coordonat firme de exerciţiu
- pregătit elevi pentru olimpiadele interdisciplinare la nivel judeţean şi naţional
- competenţe manageriale dobândite în urma masterului în Management Educaţional

- elaborare de lucrări ştiinţifice, caiete de lucrări practice
- acordare de consultanţă juridică; -dobândite in urma cursurilor de formare profesională
- elaborare de decizii, acte juridice; - dobândite in urma cursurilor de formare profesională
- cunoaştere la nivel de utilizator a programelor informatice Word, Excel, Power Point,
Internet Explorer; -dobîndite in urma cursului de utilizare PC.

Permis de conducere categoria B

Membru al asociaţiilor profesionale:
membru asociat al Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bihor
membru al Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici din Învăţământ
Sunt doctorandă in cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară „Ion Ionescu
de la Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultura, Specializarea Marketing agroalimentar, urmând să
imi susţin teza de doctorat in septembrie 2008.

Data: 21.07.2008
Semnătura,
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