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Informaţii personale  

Nume / Prenume CRAMARENCO ROMANA EMILIA (CUCURUZAN) 

Adresă(e) 2/63, MIRĂSLĂU, 400322, CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA 

E-mail(uri) romana.cramarenco@ubbcluj.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 4.01.1979 

Sex 
 

                                 

Feminin 

  Experienţa profesională  

Perioada Decembrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Formare Continuă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de coordonare programe de formare continuă pentru personalul intern UBB si 
cursanti externi (autorizare programe de calificare ANC, organizare seminarii și ateliere 
practice, organizate cursuri deschise, design si implementare de proiecte POSDRU,FDI, 
POCU) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş Bolyai, M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj Napoca, CFCIDFR 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Educaţie 

Perioada Febr. 2007 – Oct. 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare şi de cercetare (Economia integrării europene, Management de 
proiect, Mediul european al afacerilor, Managementul Inovării) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş Bolyai, M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Educaţie 
 

Perioada  Oct. 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare şi de cercetare (Economia integrării europene, Management de 
proiect, Mediul european al afacerilor, Managementul Inovării) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş Bolyai, M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj Napoca 

mailto:romana.cramarenco@ubbcluj.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Perioada 
  Funcția sau postul ocupat 
 
  Perioada 
  Funcția sau postul ocupat 
 
 
 
   Perioada 
   Funcția sau postul ocupat 
 
   Perioada 
   Funcția sau postul ocupat 
    
   Perioada 
   Funcția sau postul ocupat 
 
   
   Perioada 
   Funcția sau postul ocupat 
    
    
   Perioada 
   Funcția sau postul ocupat 
 

 Educaţie 
 
Sep.2010- Oct.2011 
Formator de management strategic în cadrul  proiectului  POS DRU -  Imbunătățirea 
managementului universitar 
2010-2013 
Formator de management de proiect în cadrul  proiectelelor POS DRU – 
   Studii doctorale moderne: internationalizare si interdisciplinaritate 
   Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate 
 
2012 
Expert consiliere vocațională – Proiect POS DRU – VIA consiliere 
2014-2016 
Expert practică – Proiect POS DRU – Claudiopolis 
 
 
2018-prezent 
 
Expert formator proiecte ROSE 
 
2017-prezent 
Coordonator activități de formare în proiecte instituționale FDI – CNFIS 
 
 
2019 
Coordonator activități de formare în proiecte instituționale POCU 
 
 

Educaţie şi formare  

Perioada Oct .2004-Oct.2008  
Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene 

 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie, domeniul Relații economice internaționale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Relaţii economice internaţionale, Metodologia cercetării ştiinţifice, Statistică aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Ştiinţe economice şi Gestiunea Afacerilor, şcoala 
doctorală 

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master, domeniul Economie, specializarea Muncă și Resurse Umane 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Resurse umane. Strategii şi decizii, Sociologia muncii, Negocierea şi rezolvarea conflictelor, 
Macroeconomie şi pieţele muncii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene, programul „Muncă şi Resurse 
Umane” 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, profil Științe Politice, specializarea Studii Europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Integrare economică europeană, Economia UE în economia mondială, Marketing 
european, Informatică, Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
 

   Perioada 

Septembrie 2019 
Certificare in Academic Teaching Excellence - EMI 
Tehnici de predare in limba engleza 
 
 
British Council 
 
 
Feb. 2008-iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Competenţe de proiectare de programe de formare, de organizare şi livrare de  programe 
de formare, de evaluare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Centrul de Asistenţă Rurală 

Perioada Octombrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare în „Euro-projecting in university environment” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Competenţe de design de proiect, planificare bugetară, management de proiect . 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

AGFOL, AGFOL Veneţia , Italia, în parteneriat cu Ministry of Education, University and 
Research (Italia), Universitatea de Vest, Timişoar Timişoara şi Universitatea Babeş- Bolyai 

 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
 

Aptitudini şi competenţe personale 

 
2006 
Manager de proiect 
Competenţe de design de proiect, implementare si evaluare 
 
Formatest Cluj Napoca 

Limba(i) maternă(e) Lb. Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C 
(1) 

Utilizator 
experimentat 

C 
(1) 

Utilizator 
experimentat 

C 
(2) 

Utilizator 
experimentat 

C 
(2) 

Utilizator 
experimentat 

C 
(2) 

Utilizator 
experimentat 

                                         
Franceză 

  B 
(2) 

Utlilizator 
independent 

B 
(2) 

Utlilizator 
independent 

A 
(2) 

Utilizator 
elementar 

A 
(2) 

Utilizator 
elementar 

B 
(2) 

Utilizator 
independent 

                                      
Spaniolă 

 A 
(1) 

Utlilizator 
elementar 

B 
(2) 

Utlilizator 
independent 

A 
(2) 

Utilizator 
elementar 

A 
(2) 

Utilizator 
elementar 

B 
(2) 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

 aptitudini de comunicare interpersonală dobândite prin intermediul activităţii de predare la 
Facultatea de Studii Europene, începând cu octombrie 2002, sesiuni de formare (co-training), 
participare la seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale. 

 aptitudini de muncă în echipă dobândite prin intermediul participării în cadrul mai  multor proiecte 
de cercetare. 
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Competenţe şi 
aptitudini 
organizatorice 

 aptitudini de management de proiect  dobândite prin intermediul participării la  redactarea de 
diferite cereri de finanţare şi implementarea de proiecte ( în cadrul programului PHARE,CNCSIS, 
Leonardo da Vinci, FP6, Fondul Europa, POSDRU). 

 abilităţi de organizare dobândite în cadrul organizării conferinţei “ Competitivness of  National 
Economies and the Efficient Integration into the European Union”  la Facultatea de Studii Europene, 
Septembrie, 2003, a taberei de vară “Bridges for Education”(asistent director de tabără), Iulie , 
2004, precum şi a conferinţei „The Impact of FDI on Growth and Employment in the New EU 
Member States” octombrie, 2007 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 aptitudini de utlizare a programelor MicrosoftOffice™ 

Alte 
competenţe 
şi aptitudini 

Participări în proiecte: 

 Membru în echipa de cercetare a proiectului CNCSIS, Tip A – Impactul investiţiilor străine directe mari din 
industria prelucrătoare asupra ocupării forţei de muncă (director de grant: Prof. Univ. Dr. Maria Bîrsan); 

 Membru în echipa de cercetare a proiectului de cercetare cu titlul Impactul ISD asupra ţărilor Pactului de 
Stabilitate, finanţat de Institutul de Economie Mondială din Budapesta şi OECD (coordonator pentru 
România: Prof. Univ. Dr. Maria Bîrsan); 

 Director de proiect CNCSIS tip TD, nr. 335 – Migraţia şi mobilitatea forţei de muncă din România în contextul 
integrării europene (27000 RON, altele nationale, RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE) 

 Membru în echipa de cercetare a proiectului CNMP – Stimularea procesului de inovare în IMM-urile 
româneşti prin dezvoltarea culturii organizaţionale (director de proiect : Conf. Univ. Dr. Mircea Maniu) 

 Membru in echipa de cercetare pentru realizarea studiiilor regionale „Specificul şi potenţialul de dezvoltare al 
economiei la nivel regional, identificarea sectoarelor şi a domeniilor care au probabilitate ridicată de creştere 
la nivelul următorilor 3-5 ani”, “Specificul calificarilor fortei de munca la nivel regional si capacitatea de a 
instrui forta de munca sau de a atrage forta de munca”, în cadrul proiectului Regândirea si  consolidarea 
culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi dezvoltarea de parteneriat la nivel (trans) naţional. 

 Membru în echipa de cercetare a proiectului  strategic POS DRU – Doctorate  in scoli de excelenta. Expert pe 
termen scurt; 

 Membru în echipa de cercetare a proiectului  strategic POS DRU – Calitate si leadership petru invatamantul 
superior romanesc. Expert pe termen scurt 

 Membru echipa, Scoala Deschisa pentru Autoperfectionare. Cercetare, Scriere Academica, si Managementul 
Carierei (OPEN-RES), UEFISCDI, MANAGEMENT SI EVALUARE EDUCATIONALA, 2012-2015 

 Coodonator activități de formare continuă în proiecte instituționale FDI (2017-prezent) 

 Coordonator activități de formare în proiect POCU Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorala si 
postdoctorala, 2019 
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Publicatii:  
- peste 35 de lucrări publicate în reviste naționale și internaționale 
- membru Editorial Board al Eastern Journal of European Studies. 
- membru Scientific Committee Modelling the New Europe Online Journal 
 

 
Reprezentări in sfera publica:  
 
 Cramarenco Romana-Emilia, Reprezentare nationala, in Asociatia Romana de Studii Regionale, 2009 - prezent, membru 
 
 Cramarenco Romana-Emilia, Reprezentare internationala, in The Regional Science Association International (RSAI), 
Marea Britanie, 2009 - prezent, membru 
 
Membri In comitete de organizare a conferintelor internationale: 
Cramarenco Romana-Emilia , Tipul conferintei: altele internationale, Conferinta: The Impact of FDI on Growth and 
Employment in the New EU Member States, Tara: Romania, Orasul: Cluj Napoca, Institutia organizatoare: Facultatea de 
Studi Europene , Anul: 2007, Functia: persoana de contact, asistent organizare 
 
Cramarenco Romana-Emilia , Tipul conferintei: internationale indexate BDI, Conferinta: The 10 th Anniversary of the 
Romanian Regional Science Association - The 8th International Conference - EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY AND 
REGIONAL STRUCTURAL TRANSFORMATIONS, Tara: Romania, Orasul: Cluj Napoca, Institutia organizatoare: Asociatia de 
Studii Regionale, Anul: 2011, Functia: persoana de contact, membru comitet stiintific. 
 

 
Data                                                                                                                                               Semnatura 
05.09.2019 

            
 


