
 

FACULTATEA: GEOGRAFIE 
DOMENIUL FUNDAMENTAL: STIINTE ALE NATURII 
DOMENIUL DE LICENTA: GEOGRAFIE 
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI 
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Curriculum vitae 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ratiu Ramona Flavia 

Adresa Infratirii 32/4 Targu Mures 

  

E-mail ratiuflavia@yahoo.com 

Cetăţenia 

Starea civilă 

Română 

Căsătorită, doi copii 

Data naşterii 12.08.1972 

Experienţă profesională 

Perioada 

 Functia  sau postul ocupat  

 

Septembrie 2020- prezent 

Prorector didactic  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii de învăţământ în cadrul Universității„Dimitrie 

Cantemir” din Târgu-Mureş 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Management în domeniul învăţământului universitar  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

 

Experienţă profesională 

Perioada 

 Functia  sau postul ocupat  

 

   Septembrie 2020- prezent 

Coordonator programe Medicină 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii de învăţământ și cercetare  în cadrul 

Universității„Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş 

 Facultății de Medicină din Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-

Mureş 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Management în domeniul învăţământului universitar  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

 

Perioada 
 

Septembrie 2010 - Noiembrie 2019 

 

Decan al Facultăţii  de Geografie 

Funcţia sau postul ocupat Coordonarea activităţii de învăţământ şi cercetare în cadrul Facultăţii 

Geografie, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

Management în domeniul învăţământului universitar şi cercetării ştiinţifice 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 24.03.2011- 

Funcţia sau postul ocupat membră al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi  urbanism, 

numită prin Hotărârea nr.38 din 24.03.2011 a Consiliului Judeţean Mureş, 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Analiza din punct  de vedere tehnic şi emiterea de avize pentru 

următoarele categorii de lucrări : documentaţii de amenajarea teritoriului 

şi de urbanism, studii de fundamentare a documentaţiilor de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism ,studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate 

şi expertize tehnice pentru lucrări de interes public ,programe şi 

prognozele de dezvoltare economică a judeţului sau ale localităţilor,

 programe de refacere şi de protecţie a mediului înconjurător, alte 

documentaţii la solicitarea Consiliului Judeţean Mureş . 

Numele şi adresa angajatorului Consiliului Judeţean Mureş  

 

 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Principalele atributii si 

responsabilitati 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

 

 

Perioada 
 

11.02.2019- 

 

Specialist pe langă Comisia de Autorizare  Mureș,  
 
 
 Examinarea participantilor la programelor de formare profesionala 
in domeniile: Educatie si formare profesionala , cercetare -proiectare, 
si Protecția mediului  
 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, Comisia de 
autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor 

 

 

 

15.01.2018- 

Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele atributii si 

responsabilitati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator partener  

 in cadrul proiectului Start in Business, nr. Contract de finantare 

POCU/82/3/7/103860. 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, 

Tîrgu-Mureş 

 

 

--Coordoneaza activitatile aferente Partenerului 1, din cadrul proiectului 

supervizand direct experții,formatorii si alti colaboratori implicati. 

- Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, 

beneficiarii si finantatorii proiectului. 

- Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si 

redacteaza rapoarte lunare/trimestriale catre finantatori, parteneri si 

solicitant cu respectarea datelor prevazute in acordul de parteneriat;  

- Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte 

departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de 

proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente. 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada  

- Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si 

informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe 

care nu le poate rezolva la nivelul sau. 

- Evalueaza impactul proiectului si il comunica managerului de proiect, 

finantatorilor si partenerilor de proiect. 

- Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile 

personalului din subordine, in baza fiselor de post. 

- Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea 

permanenta a subordonatilor directi. 

 

 

 

2010 – 2013 

 

Pregatirea practica a studentilor - premisa a insertiei eficiente pe piata 

munci, FSE-POSDRU-90-2.1-S-61514 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

Formator 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Sustinere cursuri si aplicatii practice  in domeniul turismului și protecției 

mediului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, 

Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Formare profesionala continua 

 

Perioada 

2010 – 2012 Centrul de formare profesionala continua in turism si servicii , 

Proiect  cofinantat prin FSE  prin POSDRU , ID 59744 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Planificarea şi coordonarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, 

coordonarea echipei de proiect, evaluarea continuă a activităţilor 

implementate în cadrul proiectului, elaborarea rapoartelor tehnice , 

realizarea dosarelor de achiziţii, menţinerea legăturii cu autoritatea 

contractantă.. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, 

Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Formare profesionala continua 

Perioada 24.02.2003 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Din 1.09.2009 - Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Geografie  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie, a unor 

cursuri şi workshop-uri în cadrul programelor de masterat ale universităţii; 

publicarea de cursuri şi suporturi de seminar; coordonare de lucrări de 

licenţă şi disertaţii; conducerea unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti; 

participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

publicarea de cărţi, studii şi articole. 

Coordonarea activităţii ştiinţifice a Facultăţii de Geografie 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 2009-2011 
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Funcţia sau postul ocupat Coordonator program Erasmus (251397-IC-1-2009-1-RO-ERASMUS-

EUC-1) pentru Geografie   

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

asigurarea  instruirii studenţilor şi pregătirea stagiilor ERASMUS, stabilind direct 

cu  

partenerii numărul mobilităţilor studenţi/profesori şi durata perioadelor de studii 

sau 

 predare, conţinutul programei analitice, pe ani şi nivele de studiu, acţiuni 

destinate 

integrării europene a Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş,  în  

domeniul învăţământului superior. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ universitar 

Perioada 2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat Membru cercetător  în cadrul proiectului Habitatul de epocă romană pe 

valea superioară a Mureşului  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Identificarea principalelor tipuri de aşezări şi evaluarea demografică şi  

socială a populaţiei din estul Transilvaniei în epoca romană. 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul judeţean de istorie Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare 

  

Perioada 1.12.2004 – 30.11.2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector participant, Proiect Phare, Coeziune Economică şi Socială, 

Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman, Linia de 

buget RO - 2002/000 - 586.05.02.02, Regiunea 7 Centru 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea de workshop-uri şi simpozioane , formarea de specialişti - 

manageri şi  personal operativ din firme de comerţ, turism şi servicii. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Centru de dezvoltare a afacerilor în turism, comerţ şi servicii, Fundaţia 

Ecologică „Dimitrie Cantemir”,  Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-

Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada Octombrie  2000-noiembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, publicarea de studii şi articole de 

specialitate în cadrul unor reviste de specialitate şi în volumele unor 

conferinţe naţionale şi internaţionale, conducerea de cercuri studenţeşti 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, 

Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ superior  

Perioada 2001  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect  Studiu de valorificare a potenţialului fondului 

forestier al Văii Gurghiului  din judeţul Mureş contract încheiat între S.C. 

Silvana SRL, Târgu-Mureş şi Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-

Mureş 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Elaborarea planului de activitate, colectarea informaţiilor in teren, 

gestionarea informaţiilor, elaborarea raportului final 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Nr. 3-5, Str. Bodoni 

Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 
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Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare 

Perioada Februarie 1998-septembrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, publicarea de studii şi articole de 

specialitate în cadrul unor reviste de specialitate şi în volumele unor 

conferinţe naţionale şi internaţionale, conducerea de cercuri studenţeşti 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Geografie-Istorie Nr.3-5, 

Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ superior 

Perioada Octombrie 1997- ianuarie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, publicarea de studii şi articole de 

specialitate în cadrul unor reviste de specialitate şi în volumele unor 

conferinţe naţionale şi internaţionale, conducerea de cercuri studenţeşti 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe economice, Nr.3-

5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu-Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ superior 

Perioada Iulie 1995 - septembrie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Implementarea unor inventii si inovatii, asigurarea  un circuit informational 

adecvat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Centrul Regional de Inovare, Târgu Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cercetare  

Perioada 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare proiectul Staţie de epurare a poluanţilor gazoşi”, 

contract încheiat între Centrul Regional de Inovare, Târgu Mureş şi 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei ,  Bucureşti 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Implementarea unor inventii si inovatii, asigurarea  un circuit informational 

adecvat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Centrul Regional de Inovare, Târgu Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 

 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Domenii principale studiate 

 

 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

 

 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Domenii principale studiate 

 

Cercetare  

 

 

 

Iunie 2020 - Manager de înteprindere socială 

 

Organizarea,coordonarea si monitorizarea  intreprinderilor sociale  

 

 

DAST TRAINING CENTER SRL, Timisoara 

 

 

 

Iunie 2020 - Inspector / Referent Resurse Umane 

 

Intocmirea, gestionarea, organizarea, documentelor de evidenta a 

salariatilor  
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Numele instituţiei de 

învăţământ 

 

 

Perioada 

DAST TRAINING CENTER SRL, Timisoara 

 

Octombrie-noiembrie 2018 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene 

Domenii principale studiate Accesarea fondurilor structurale și de coeziune 

 

 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

 Elaborarea, implementarea proiectelor cu respectarea legislației naționale și 

europene 

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania 

Perioada 2012- 2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Manager in activitatea de turism  

Domenii principale studiate Turism,conducerea compartimentelor operaționale, asigurarea securitatii 

in munca si protectia mediului, elaborarea strategiilor de dezvoltare a 

unitații 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

IRECSON , București 

Perioada Octombrie 2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Comunicarea in managementul universitar 

Domenii principale studiate Comunicarea in managementul universitar, 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

Facultatea de Științe Politice (SNSPA) Bucureşti 

Perioada Octombrie 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Formator de formatori  

Domenii principale studiate Realizarea activităţilor de formare, organizarea strategiilor de formare 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

Fundaţia ecologică  Dimitrie Cantemir  

Perioada 2001-2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în Geografie 

Domenii principale studiate Domeniul principal de studiu: Geografia umană 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

Universitatea Babeş –Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie 

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de absolvire studii aprofundate, specializare Gestiunea resurselor 

de apa 

Domenii principale studiate Gestiunea resurselor  de apa, calitatea resurselor de mediu 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

Universitatea Babeş –Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie 

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de Licenţă în Geografie, specializarea Cercetarea mediului 

înconjurător 

Domenii principale studiate  Geografie, Cercetarea mediului înconjurător 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

Universitatea Babeş –Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie 

Perioada 1989 – 1994 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de Bacalaureat 
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Domenii principale studiate Industrial 

Numele instituţiei de 

învăţământ 

Liceul industrial Marghita  

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de 

citire 

Interacţiune Exprimare  

Franceza  
B2 

Utilizator 

experimentat 
B

2 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independe

nt 

Engleza  
B2 

Utilizator 

experimentat 

B

2 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

experimen

tat 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi 

sociale 

-  Membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei „Mâini unite”, 

organizaţie non guvernamentala, acreditata ca serviciu social pentru 

sprijinul persoanelor defavorizate; 

- spirit de echipă, competenţă dobândită în calitatea mea de membru şi 

coordonator în 7 echipe de proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare. 

- capacitatea de adaptare la medii multiculturale, competenţă 

dobândită în calitatea mea de participantă la schimburi de experienţe 

internaţionale, la o serie de manifestări ştiinţifice şi  seminarii de 

formare : 

- DOBRODEEV READINGS — 2018,  Moscow Region State 

University, Russian Federation 

- 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2014, Albena; 

- 4th World Conference on Educational Sciences, University of 

Barcelona, Barcelona 2012; 

- The 6th International Conference on Management of Technological 

Changes, Grecia, 2009. 

 

- The 6th International Conference on Management of Technological 

Changes, Grecia, 2009 

- Seminar TAIEX Sovata, 2009 

- Environmental problems and development, Bucharest, Romania, 

WSEAS Press. 

- bună capacitate de comunicare, competenţă dobândită, în special, ca 

urmare a experienţei  la catedră. 

- implicare comunitară prin acţiuni de voluntariat:  Partener 

(Asociația Mâimi Unite) în organizarea Târgului ONG editiile  2014-

2019.Impreună cu studenţi ai Facultăţii de Geografie am participat la 

activități de plantare în parteneriat cu asociațiile Clean Wood și 

Plantăm fapte bune.Organizator acţiuni sociale: Proiectul Și tu poți fi 

înger edițiile 2014- 2018 organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a 
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studenților Tîrgu Mureș;  promovarea educaţiei permanente, 

organizarea de seminarii, workshop-uri. 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- membru în consilii ştiinţifice şi profesionale 

• secretar ştiinţific al Facultăţii de Geografie, Universitatea 

“Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş  

• membru în comitetul editorial al Analelor Facultăţii de Geografie, 

Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş (2005, 2006, 

2007, 2008, 2009,2010) 

• membru în Consiliul Facultăţii de Geografie, Universitatea “Dimitrie 

Cantemir” Tîrgu-Mureş 

• membru în Consiliul Bibliotecii, reprezentant al Facultăţii de 

Geografie, Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş 

- membru în comitetele ştiinţifice de organizare a 10 simpozioane - 5 

naţionale şi 6 internaţionale 

      Naţionale: 

1.  Simpozionul Societatii  Romane de Geografie filiala Mures Mediul si 

dezvoltarea durabila,  mai, 2014 

2.Simpozionul Societatii  Romane de Geografie filiala Mures Mediul si 

dezvoltarea durabila, aprilie, 2013 

3.Simpozionul Societatii  Romane de Geografie filiala Mures Mediul si 

dezvoltarea durabila, februarie, 2012 

4.Simpozionul Societatii  Romane de Geografie filiala Mures Mediul si 

dezvoltarea durabila, februarie, 2011 

5.Simpozionul „Comerţul, turismul şi serviciile în perspectiva aderării la 

UE”, ”Universitatea „Dimitrie Cantemir” şi Via Expert ,Tîrgu- Mureş, 30 

septembrie 2005 

6.Simpozionul „Dezvoltarea durabilă în turism ”, Universitatea „Dimitrie 

Cantemir” şi Via Expert ,Tîrgu- Mureş, 28 octomrie 2005 

7.Simpozionului Ştiinţific Naţional “Repere ale dezvoltării la început de 

mileniu”, Târgu-Mureş: Editura „Dimitrie Cantemir 

Internaţionale: 

1. International Symposium  Human resources in tourism- implication 

for sustenaible development  5-6 iunie , Tirgu Mures, in cadrul  

proiectului  POSDRU , ID 59744 

2. International Symposium ”Research, education,and development”, 

„Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, October 29-30, 2010 

3. International Symposium ”Challenges of European Integration”, 

„Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, October 24-25, 2008 

4. International Scientific Symposium „Scientific Research – a 

Permanent Competition”, „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-

Mureş, October 26-27, 2006 

5. International Scientific Symposium „Integrare europeană – impact 

şi consecinţe”, „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, 

October 21, 2005 

6. International Scientific Symposium „Dezvoltarea naţională sub 

impactul globalizării”, Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-

Mureş october 22-23, 2004 

- competenţe de leadership dobândite  în calitate de membru în cadrul 

unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare  şi indeosebi în calitatea 

mea de cadru didactic şi coordonator program masteral: 



 9 

• coordonator al programului de masterat Resurse turistice şi 

protecţia mediului din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din 

Tîrgu-Mureş,  

• coordonator al unor echipe studenţeşti  

• Coordonator al Cercului ştiinţific de Geografie  

• spirit organizatoric, competenţă dobândită prin organizarea de 

workshop-uri cum ar fi: 

• ”IDEI DE AFACERI IN TURISM” , noiembrie 2015 

•  Amenajările turistice şi impactul asupra mediului în cadrul 

progamului de master Resurse turistice şi protecţia mediului; 

octombrie 2014 

• Efectele schimbărilor climatice, în cadrul Conferinţei Educational 

performance and development. noiembrie 2012. 

• Managementul ariilor protejate în cadrul progamului de master 

Resurse turistice şi protecţia mediului, octombrie 2011 ; 

• Turism, ecologie, resurse naturale în cadrul proiectului Centru de 

dezvoltare a afacerilor în turism, comerţ şi servicii, proiect PHARE 

2002 "Coeziune Economica si Sociala" linia de buget RO-2002/000-

586.05.02.02 

- experienţă bună a managementului de proiect dobândită în calitatea 

mea de coordonator, membru sau membru  în mai multe echipe de 

management de proiect  

- Internaţionale: 

         1.Coordonator partener  in cadrul proiectului Start in Business, nr. 

Contract de finantare POCU/82/3/7/103860. 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, 

Tîrgu-Mureş 

       2. manager proiect: Centru de formare profesională continuă în    

turism şi servicii Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 Numarul de referinta al programului (CCI): 

2007RO051PO001 

       3. formator în proiectul Pregătirea practică a studenţilor – premisă a 

inserţiei eficiente pe piaţa muncii” Cod contract:  POSDRU/90/2.1/S/61514 

       4.lector  - în cadrul Proiectului Phare Centru de dezvoltare a afacerilor 

în turism, comerţ şi servicii, Program Phare 2002 - Coeziune Economică şi 

Socială,  Dezvoltarea Resurselor Umane, Regiunea 7 Centru, Linia de buget 

RO – 2002/000 – 586.05.02.02, proiect implementat de Fundaţia Ecologică 

„Dimitrie Cantemir” Tîrgu-Mureş în parteneriat cu SC Via Expert SRL. 

Naţionale: 

 

1. coordonator al proiectului: Cartea de vacanță(2015),  derulat de 

Asociația Mâini Unite și  finanțat de Consiliul județean Mureș 

2.  coordonator al proiectului : ” Sprijin pentru copii abandonați 

aflati în casele de tip familial” derulat în parteneriat cu Consiliul 

Județen Mureș (2015) 

3. coordonator al proiectului  Studiu de valorificare a potenţialului 

fondului forestier al Văii Gurghiului  din judeţul Mureş contract 

încheiat între S.C. Silvana SRL, Târgu-Mureş şi Universitatea 

„Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş 

4. Asistent manager , proiectul Studiu de cercetare privind gestiunea 

studenţilor la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş. 

Realizarea şi implementarea unui sistem informatic specific 
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5. Manager adjunct proiect Studiu de cercetare a sistemului 

informaţional de urmărire a producţiei şi de realizare a sistemului 

informatic aferent la S.C. SUMEL-ELECTROMUREŞ S.A 

6. Manager probleme didactice în cadrul proiectului Studiu de 

cercetare privind gestiunea studenţilor şi a cursurilor electronice la 

Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş, realizarea şi 

implementarea unui sistem informatic specific 

 

Competenţe şi cunoştinţe 

de utilizare a 

calculatorului 

- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, 

PowerPointTM) 

- cunoştinţe elementare de grafică pe calculator (PhotoShopTM) 

  

Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Participări cu lucrări la conferinţe/simpozionale internaţionale şi 

naţionale 

I. Manifestări ştiinţifice internaţionale: 

Organizate în străinătate: 

 

1. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2014, Albena; 

2. 4th World Conference on Educational Sciences, University of 

Barcelona, Barcelona 2012; 

3. The 6th International Conference on Management of Technological 

Changes, Grecia, 2009. 

Organizate în ţară: 

4. The 17th International Scientific Conference KBO 2011 - 

"KNOWLEDGE - BASED ORGANISATION", Sibiu, 24-26 

noiembrie 2011. 

5. International Symposium ”PERFORMANCE AND INNOVATION IN 

EDUCATION” „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, October 

28-29, 2011 

6. International Symposium ”Research, education,and development”, 

„Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, October 29-30, 2010 

7. 6th International Seminar Quality Management in Higher 

EducationJuly 8th -9th, 2010, Tulcea,  Romania 

8. International Symposium „Dimension of Change at the Begining of the 

XXIst Century”, „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, October 

23-24, 2009 

9. International Symposium Challenges of European Integration, Tîrgu-

Mureş, Dimitrie Cantemir University, October 24-25, 2008 

10. Conferinţei Internaţionale Dezvoltare regională şi multicultualitate în 

Uniunea Europeană, Tîrgu-Mureş, 26-27 octombrie 2007 

11. International Scientific Symposium Scientific Research – a 

Permanent Competition, „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-

Mureş, October 26-27, 2006 

12. International Scientific Symposium Integrare europeană – impact şi 

consecinţe”, „Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş, October 

21, 2005 

13. International Scientific Symposium Dezvoltarea naţională sub 

impactul globalizării, Dimitrie Cantemir” University, Tîrgu-Mureş 

october 22-23, 2004 
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     Organizate în străinătate 

 

1. Evaluation Criteria For The Vulnerability Of Rural Settlements ,The 6th 

International Conference On Management Of Technological Changes, 

Grecia, 2009 

 

II. Manifestări ştiinţifice naţionale 

1. Congresul anual al Societatii de Geografie din Romania, Geografia în 

contextul dezvoltarii europene contempurane, 1-2 iunie 2011, Baia 

Mare 

2. Congresul anual al Societăţii de Geografie din România, Geografia în 

contextul dezvoltării europene contempurane, 1-2 iunie 2007, Cluj 

Napoca 

3. Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Geografie din cadrul 

Universităţii Bucureşti, noiembrie 2007 

4. Simpozionul „Comerţul, turismul şi serviciile în perspectiva aderării la 

UE”, ”, Universitatea „Dimitrie Cantemir” şi Via Expert ,Tîrgu-Mureş, 

30 septembrie 2005 

5. Simpozionul „Dezvoltarea durabilă în turism ”, Universitatea „Dimitrie 

Cantemir” şi Via Expert ,Tîrgu-Mureş, 28 octombrie 2005 

6. Simpozionului Ştiinţific Naţional “Repere ale dezvoltării la început de 

mileniu”, Tîrgu-Mureş: Editura „Dimitrie Cantemir”, octombrie 2003 

7. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, octombrie 2002 

8. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, octombrie 2001 

9. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, octombrie 2000 

10. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Geografie, 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureş, octombrie 1999 

 

 

Participări ca referent stiintific la reviste de specialitate  

GeoJournal of Tourism and Geosites, Universitatea din Oradea  

Participare ca expert evaluator la concursul de ocupare a funcției de 

inspector școlar de specialitate – Geografie –Biologie, ISJ Mureș 2015  

 

       Activitate publicistică: 

- 3 cărţi de unic autor 

- 10 cursuri universitare  

- 1 suport seminar 

- 43 articole/studii 

 

  

 

14.11.2020 

 

Conf.univ. dr. Ramona Flavia Raţiu 

       


