Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa

DRAGOMIR-PÂNZARU CAMELIA CRISTINA
Str. Toamnei, Braşov, România

e-mail
Naţionalitate

cameliadragomir1@yahoo.ro; camelia.dragomir@unitbv.ro
Română

EXPERIENŢA
ROFESIONALĂ
a) Experienţă didactică
Funcţia sau postul
ocupat

Perioada
Numele şi adresa angajatorului

PROFESOR UNIVERSITAR (Ordin Ministru nr. 5269/2011)
DOCTOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE, DOMENIUL MANAGEMENT
(Ord. MEN, nr. 4911/02.11.2001)
01 octombrie 2011-prezent
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe juridice şi Ştiinţe
economice, Braşov
01 octombrie 2018- prezent
Universitatea Transilvania, Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Învăţământ superior
Activităţi didactice de predare, seminarizare, cercetare ştiinţifică,
perfecţionarea pregătirii personale; îndrumare activităţi ştiinţifice ale
studenţilor
Cursuri universitare program licenţă Management: Managementul afacerilor,
Comunicare şi negociere în afaceri, Antreprenoriat, Managementul
organizaţiilor publice, Management bancar
Cursuri universitare program masterat: Managementul dezvoltării durabile,
Managementul serviciilor publice, Managementul educaţiei şi formării
continue, Managementul bazat pe cunoştinţe; Managementul marketingului;
Comunicare managerială în organizaţiile europene
Activităţi de cercetare ştiinţifică: contracte de cercetare în calitate de director
sau membru în echipa, cercetare colectivă şi individuală, conform planului de
cercetare, publicaţii, conform anexa.

Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Conferenţiar universitar doctor (Ordin Ministru nr. 3571/19.04.2002)
2002-2008
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice, Economice şi
Administrative
Învăţământ superior
Activităţi didactice de predare, seminarizare, cercetare ştiinţifică
Cursuri universitare program licenţă Management: Management bancar;
Comunicare şi negociere în afaceri, Managementul afacerilor
Cursuri universitare program masterat Dimensiunea europeană a
managementului organizaţiilor: Comunicare managerială în organizaţiile
europene; Profesiunea de manager, Managementul educaţiei şi formării
continue, Managementul bazat pe cunoştinţe; Managementul marketingului.

Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului

Lector universitar dr.
1999-2002
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Juridice, Economice şi
Administrative, Braşov, Str. Turnului nr.7

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Activităţi şi responsabilităţi
Principale

Activităţi didactice de predare, seminarizare, cercetare ştiinţifică,
perfecţionarea pregătirii personale; îndrumare activităţi ştiinţifice ale
studenţilor
Cursuri universitare program licenţă la disciplinele: Managementul afacerilor,
Management bancar, Comunicare managerială, Comunicare şi negociere în
afaceri, Metodologia cercetării ştiinţifice în management.

Funcţia sau postul ocupat
Perioada
Numele şi adresa
angajatorului

Asistent universitar drd.
1995 – 1999
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finanţe- Credit şi
Contabilitate

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ superior

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de seminar la disciplinele: Management bancar; Finanțe-bănci;
Monedă- credit

b) Experienţă în derularea
şi implementarea proiectelor
în calitate de director sau
expert pe termen lung

c. Alte experienţe
profesionale relevante
Perioada

• Expert pe termen lung, proiect Performanţă în carieră şi în afaceri pentru
femei, POSDRU Nr. 97/6.3/S/58571, proiect cofinanţat din Fondul Social
European, 2010- 2012
• Director de proiect, Elemente de modernitate în sistemul de management al
firmei de producţie, beneficiari: Autoliv România SRL., 2009-2010
• Membru în echipa de cercetare, contract de cercetare nr.8/01.12.2008,
Comunicarea dintre Prefectura Braşov şi Asociaţiile nonprofit şi cele
profesionale, beneficiar: Prefectura Braşov, decembrie 2008-februarie
2009
• Membru în echipa de cercetare, Contract de cercetare nr. 7/14.10. 2008,
Dezvoltarea managementului prin comunicare şi motivare în cazul
prevenirii unor situaţii de urgenţă, beneficiar: S.C. Agroserv „Măriuţa”
SRL, decembrie 2008-februarie 2009, valoare: 3000 Euro, membru în
echipa de cercetare.
• Director de proiect, Contract de cercetare nr. 37/17.04. 2008, cu fonduri de
la bugetul de stat, Management Instituţional –Identificarea aspectelor
dominante ale culturii organizaţionale la nivelul Consiliului Judeţean
Braşov şi orientarea acestora în direcţia creşterii performanţei activităţii,
Autoritate contractantă: Consiliului Judeţean Braşov
• Director de proiect, Contract de cercetare nr. 5/03.12. 2007, contract cu
mediul de afaceri, prin competiţie, Proiectarea metodologiei pentru
înfiinţarea unui centru de formare şi perfecţionare profesională şi
dezvoltarea programelor de învăţare continuă în cadrul Parcului
Industrial Automecanica S.A., beneficiar: Parcul Industrial Automecanica
Mediaş, prin competiţie, decembrie 2007- mai 2008.
• Expert pe termen lung, Program de excelenţă CEEX-2005, Contract medc
CEEX Modulul III, Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un
management performant bazat pe investiţii şi cunoaştere, nr.
40/02.02.2006, ianuarie 2006-decembrie 2007
• Expert pe termen lung, Contract medc, nr. 229/2006, Program de excelenţă
CEEX- 2006, Modul 3, Promovarea parteneriatului e-CEL pentru
dezvoltarea programelor de învăţare continuă în viziunea economiei
bazate pe cunoastere, 2006-2008
• Director de proiect, Proiectarea metodologiei pentru înfiinţarea unui
centru de formare şi perfecţionare profesională şi dezvoltarea
programelor de învăţare continuă în cadrul Parcului Industrial
Automecanica S.A., Contract cu mediul de afaceri, nr. 5/03.12. 2007,
beneficiar: Parcul Industrial Automecanica Mediaş, 2007- 2008
• Director de proiect Managementul organizării producţiei, contract cu
mediul de afaceri, nr. 462/12.03.2010, beneficiar: S.C. Autoliv România
SRL, mart. 2010-februarie 2011.
Formator acreditat Agenţia Naţională de Formare Profesională
2016-prezent

Tipul activităţii sau sectorul de Formare continuă şi perfecţionare profesională
activitate
Funcţia sau postul ocupat Formator ANFP
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Perioada

Susținere cursuri de perfecţionare pentru personalul din administraţie publică
(Leadership, comunicare şi motivare în instituţiile publice; Comunicare şi
muncă în echipă; Liderii şi ledership-ul în instituţia publică; Managementul
performant al serviciilor publice; Management performant şi practici
eficiente în administraţia publică).
• Editare publicaţii în domeniul managementului
2006-prezent

Tipul activităţii sau sectorul Management redacţional
de activitate
Funcţia sau postul ocupat

Redactor şef publicaţie academică- Review of General Management, revistă
indexată BDI

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea colectivului redacțional; realizarea planului editorial; conținut
editorial; recenzie articole
➢Expertizare/evaluare
management

a

procesului

educaţional

în

domeniul

Perioada 2011-prezent
Tipul activităţii sau sectorul Expertizare/evaluare a procesului educaţional
de activitate
Numele angajatorului Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Evaluator Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior (ARACIS), înregistrat în Registru de Evaluatori ARACIS cu nr. 45
Evaluarea programelor de studii universitare din domeniul managementului

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
A. STUDII DOCTORALE
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Calificarea / diploma obţinută
Nivelul in clasificarea naţională
sau internaţională
B. STUDII DE LICENŢĂ
Perioada

Doctor în Ştiinţe economice, domeniul Management
(Ord.MEN nr. 4911/02.11.2001)
1997- 2001
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Doctor în Ştiinţe economice, domeniul Management
Doctorat, Nivelul 8 CEC

Economist / Diplomă de licenţă
1988-1992

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de FinanţeCredit şi Contabilitate

C. CURSURI DE FORMARE
PROFESIONALĂ

➢ Manager de proiect, certificat de absolvire MECTS, ANC, nr.
00011212/2014 19
➢ Procese antreprenoriale, certificat de absolvire MECTS, MMFPS,
33/09/07.2014
➢ Managementul calităţii serviciilor turistice, certificat de absolvire MECTS,
MMFPS, nr. 33/29 din 31.07.2014

➢ Formator, certificat de absolvire MEN, ANC , seria J, nr. 00037431
/26.03.2015
➢ Digital Marketing- Dezvoltarea afacerilor online, eCommerce, publicitate
online, branding prin video /Certificat de competență/ 2016
➢ Asigurarea calităţii în învăţământul la distanţă/ Certificat de absolvire/2013
➢ Manager al sistemului de management al calităţii/certificat de absolvire
MECTS, MMFPS , nr. 00208853 din 16.10.2012
➢ Management strategic universitar/Certificat nr. M4/92 din 14 oct. 2011
➢ Managementul calităţii învăţământului superior/Certificat nr. M2/96
➢ Expert Evaluator Extern în domeniul calităţii învăţământului superior, nr.
/Certificat nr. 252 din 13 sept. 2011
➢ Expert Evaluator Extern pentru programele de studiu prin învăţământ la
distanţă/Certificat nr. 82 din 30.06.2011
➢ Modulul de pedagogie, Universitatea “Lucian Blaga “, 2008-2009, Diplomă
de absolvire
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Abilitatea de a citi
Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi

Franceză
excelent
bine
bine

Engleză
bine
bine
bine

Germană
bine
bine
bine

Aptitudini şi competenţe
organizatorice Capacitate de organizare şi coordonare a muncii în echipă, gândire strategică,
flexibilitate dobândite prin specificul activităţilor educaţionale desfăşurate în
sistemul de învăţământ superior şi de cercetare, coordonarea de proiecte de
cercetare-dezvoltare, precum şi în cadrul managementului activităţilor de
învăţământ derulate până în prezent:
- Prodecan Facultatea de Management, Braşov (2002-01.10.2012);
- Director program de studii masterat: Dimensiunea europeană a
managementului organizaţiei (01.10. 2011-prezent);
- Membru al Consiliului facultăţii (2002-2015);
- Coordonator Departamentul de Relaţii Academice al Facultăţii de
Management (2005-2009);
- Vicepreşedinte al filialei Sibiu a Societăţii Academice de Management
(2017-2021); http://samro.ro/index.php/filiale/
- Membru în comitete de organizare a unor manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale
Aptitudini şi competenţe de
sociale

Aptitudini şi competenţe de
tehnice

- Aptitudini de comunicare
- Disponibilitate pentru munca în echipă, spirit de cooperare
- Responsabilitate pentru munca de calitate şi dorinta de îmbunătăţire
continuă a aptitudinilor profesionale
Utilizare PC, nivel avansat

Permis de conducere Categoria B, din 2005

Informaţii suplimentare•
•

Membru în asociaţii profesionale internaţionale şi naţionale:
- Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR);
- ICDE – International committee of distance learning, în 2008, cu nr. de
membru 5206
- Societatea Academică de Management din România (SAMRO), din 2010,
http://www.samro.ro/. Vicepreşedinte al filialei Sibiu a Societăţii
Academice de Management din România;
- World Economists Association
- Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, din 2007, cu
nr. de membru 147, din 2008, http://www. amier.org.
- Asociaţia Iscra Gifted Education, în 2008, cu nr. de membru 151.
- Asociaţia Clubul Economiştilor Braşoveni, din 2008, cu nr. de membru
126, http://clubuleconomistilorbv.ning.com/
Membru în Bordul ştiinţific al revistelor de specialitate internaţionale
şi naţionale:
• Editor-in-Chief, Review of General Management, indexată BDI, CNCSIS
B+, ISSN 1841-818X.
• Member of Scientific Board, Science Journal of Business and
Management, ISSN Print: 2331-0626 ISSN Online: 2331-0634,
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=
1
• Member of Scientific Board, International Journal of Business
Management
and
Administration,
http://academeresearchjournals.org/journal/ijbma
• Member of References Board, Journal of US-China Public Administration,
USA,
ISSN
1548-6591,
http://davidpublishing.org/journals_info.asp?jId=599#
• Membru în Colegiul Ştiinţific International Journal of Education
Economics and Development (IJEED), ISSN (Online)1759-5681,
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijeed
• Member of References Board, Journal of Applied Economic Sciences,
http://cesmaa.eu/journals/jaes/editorial_board.php
• Membru în Colegiul Ştiinţific, International Journal of Academic Research
in Accounting, Finance andManagement Sciences (IJARAFMS), published
by Human
Resource
Management
Academic
Research
Society (HRMARS), indexing by EBSCO, Copernicus, Ulrich’s Web
(Global
Serial
Directory)
USA,
Academic
Resources,
http://www.hrmars.com/index.php?page=arms%20editorial%20board&CA
T=1
• Distincţii, nominalizări, diplome pentru activitatea științifică
- PN-III-DCD-RU-PRECISI-2020-5, Competiția 2020, pentru articolul
(Q2): C.C.Dragomir, D. Foris, M.A. Tîțu, T. Foris, The Role of
Intermediaries in Supporting Collaboration for Sustainability: A Model of
Commissioning Intervention in the Multi-Stakeholder Collaboration for
Sustainable Territorial Development, Sustainability, 2020, 12 (17), 6769.
- Diplomă de excelenţă pentru cel mai mare număr de citări în Web of
Science, Amfiteatru Economic, Thomson Reuters, 2014 Journal Citation
Reports®
- Nominalizarea în THE MEMBERSHIP IN THE ELITIST SOCIETY OF
MANAGEMENT FROM ROMANIA, Editura Tehno Media, Bucureşti,
2013, p. 633.
- Nominalizarea în Enciclopedia Personalităţilor din România, seria
Hübners Who is Who, Zug, Elveţia, ediţia a doua, 2007, p. 1124.

- Prezentarea în lucrarea „Protagonişti ai vieţii economice”, coordonator volum:
prof. univ. dr. Ivanciu Nicolae Văleanu, Editura Economică, Bucureşti, 2002,
p. 195.
- Diploma de Onoare conferită de Consiliul Judeţean Braşov pentru cercetare
ştiinţifică universitară/ 2008.
- Diploma de Excelenţă pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în
învăţământul superior şi dezvoltarea colaborării universitare în planul
cercetării, 2008
• Activitate ştiinţifică
- peste 235 publicaţii (cărţi, capitole în cărţi, cursuri pe suport electronic,
manuale, articole, studii, comunicări în ţară şi străinătate) în domeniul
economic/ management/antreprenoriat;
- cercetare ştiinţifică, contracte/granturi şi proiecte de cercetare.

Prof. univ. dr. Camelia – Cristina Dragomir

Braşov,
19.08.2021

