Curriculum vitae
2021

Informatii personale
Nume/Prenume

ROMAN CRISTINA TEODORA

Adresa

str. Petre Tuțea, nr. 27, bl.917, ap. 13, 700731, Iasi, Romania

Telefon

+40 232 201071

E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

Domeniul ocupațional
Poziţia vizată

Experienta profesionala
Perioada

Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
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throman@uaic.ro, teodoraroman@gmail.com
romana
05.10.1970
Feminin

Educaţie
Decan al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
2015 – prezent
Profesor universitar
Conducator de doctorat abilitat in domeniul Management
Elaborare cursuri
Predare cursuri si seminarii
Evaluare studenti
Activitate de cercetare
Univ. „Al. I Cuza” Iasi
Educatie
2006 – 2015
Conferentiar universitar
Elaborare cursuri
Predare cursuri si seminarii
Evaluare studenti
Activitate de cercetare
Univ. „Al. I Cuza” Iasi
Educatie
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Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioada

2003
Conferentiar universitar
Elaborare cursuri
Predare cursuri si seminarii
Evaluare studenti
Activitate de cercetare
Université Pierre Mendès France Grenoble Franta
Educatie
2000 – 2006
Lector universitar
Elaborare cursuri
Predare cursuri si seminarii
Evaluare studenti
Activitate de cercetare
Univ. „Al. I Cuza” Iasi
Educatie
1998 - 2000
Asistent universitar
Seminarii
Evaluare studenti
Activitate de cercetare
Univ. „Al. I Cuza” Iasi
Educatie
1996 – 1998

Functia sau postul ocupat

Preparator universitar

Principalele activitati si
responsabilitati

Seminarii
Evaluare studenti
Activitate de cercetare

Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Univ. „Al. I Cuza” Iasi
Educatie

Perioada

1994-1996

Functia sau postul ocupat

economist

Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educatie si formare
Perioada

Intocmire documente contabile (note contabile, balanta de verificare, bilant)
Activitati legate de personal (angajare, state de plata)
S.C. Marcas S.R.L. Iasi, societate româno-elveţiană
Productie (industria lemnului)
Prestari servicii (proiectare în construcţii, servicii de arhitectură)
1995-2002

Calificarea / diploma obtinuta

Doctor in management

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Management, Management strategic, Managementul productiei

Numele si tipul institutiei de
invatamânt / furnizorului de formare
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Univ. „Al. I Cuza” Iasi
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Nivelul de clasificare a formei de
invatamânt / formare
Perioada

ISCED 7
1989 - 1994

Calificarea / diploma obtinuta

Economist

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Economia industriei, constructiilor si transporturilor

Numele si tipul institutiei de
invatamânt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamânt / formare

Univ. „Al. I Cuza” Iasi, Facultatea de Stiinte Economice
ISCED 6

Perioada

1985 - 1989

Calificarea / diploma obtinuta

Bacalaureat

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Electrotehnic

Numele si tipul institutiei de
invatamânt / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamânt / formare
Cursuri de formare

Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti, Suceava
ISCED 4
2020 Certificat de absolvire Expert Achiziţii publice (certificat eliberat de MEN şi Min. Muncii)
2018 Cursuri La Fondation pour la formation hoteliere : Emerging Trends with a Focus on
Food Tourism, Organisational Behaviour and Human Capital
2018 – cursuri ARACIS:
Evaluarea externa a programelor universitare de studii de masterat
Evaluarea externa periodica a domeniilor de studii universitare de master
Sinteza principalelor modificari – Metodologia de evaluare externa
Standarde specifice privind evaluarea externa a calitatii academic a programelor de studii din
domeniile de licenta aferente Comisiilor de specialitate Stiinte Economice I si II
Standarde specifice privind evaluarea externa a calitatii academic a programelor de studii din
domeniile de studii de master aferente Comisiilor de specialitate Stiinte Economice I si II
Oferta sistemului de invatamant superior versus absolventii de liceu
Stadiul implementarii strategiei 2020 pentru invatamantul tertiar – date statistice 2016
Diagnoza domeniilor si a programelor de masterat in date statistice
Studii universitare de doctorat in date statistice
2017 Curs Aracis : Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calităţii în
învăţământul superior, modul 2 : Asigurarea externă a calităţii
2017 Curs Aracis: Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calităţii în
învăţământul superior, modul 3 : Asigurarea calităţii agenţiilor
2016 certificat absolvire European Entrepreneurship Colloquium, eliberat de Harvard
Business School and Massachusetts Institute of Technology
2015 certificat absolvire curs Operator introducere, prelucrare şi validare date, eliberat de
Academia Româna
2013 certificat Instruire şi formare a competenţelor în managementul şi tehnologia ID şi IFR
eliberat de Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
2010 certificat de absolvire «Tehnologia învăţământului deschis la distanţă» organizat de
Centrul pentru învăţământul deschis la distanţă şi conversie profesională (IDESC) Iaşi
2010 certificat absolvire «Examining issues pertaining to international customer satisfaction
and international customer behaviour »
2009 certificat de absolvire curs de formator CNFPA (Consiliul National de Formare
Profesională a Adulților)
2006, Iaşi curs de formare hotelieră organizat de Fundaţia pentru formare hotelieră, Geneva,
Elveţia
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2004, Iaşi, Univ. “Al.I.Cuza”, curs de formare, “Crearea oportunităţilor de învăţare”
2001, Institutul Naţional de Dezvoltare Economică şi International Trade Centre Geneva, curs
de formare în domeniul evaluării strategiilor şi al potenţialului de export al întreprinderilor
2000, noiembrie, Constanţa, cursuri de formare în domeniul creării întreprinderilor (cursuri
organizate de universităţile din Salerno Italia şi Clermont-Ferrand Franţa)
1999, mai, Grenoble, Franţa, cursuri organizate de AFNOR şi AFAQ cu privire la evoluţia
ISO 9000
1999, stagiu de pregătire pentru doctorat Université Pierre Mendès France, Grenoble
1998, Iaşi curs de formare hotelieră organizat de Fundaţia pentru formare hotelieră, Geneva,
Elveţia
1997, stagiu de pregătire pentru doctorat, ESUG Toulouse, Franta
1991-1992, anul III, licenţă IUT Sceaux, Université Paris XI, specializarea Marketing des achats

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Română

Limbi straine cunoscute
Înțelegere

Autoevaluare

Vorbire

Ascultare

Nivel european (*)

Citire

Interactiune

Scriere
Exprimare

Exprimare scrisă

Limba franceză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Competente si abilitati sociale
Competente si aptitudini
organizatorice
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(*) Cadrului

european de referinţă pentru limbi

capacitate de adaptare la medii multiculturale obținută prin activități desfășurate în echipe
internaționale de cercetare și activitate de predare în străinătate
o bună capacitate de comunicare obținută prin participarea la proiecte de cercetare
2020 – decan FEAA
2012 – 2019 Prodecan cu activitatea didactică
2010 Manager de proiect Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale în zona IMM-urilor
inovative din România pentru formarea şi promovare aparteneriatelor naţionale şi transnaţionale
2008 coordonare activitate de întocmire a rapoartelor de autoevaluare și a dosarelor de acreditare
2008 evaluator, membru în comisia permanentă Științe Economice 1 a ARACIS
2013 – prezent - preşedinte comisia permanentă Științe Economice 1 a ARACIS
2008 – prezent – evaluator Aracis domeniul Management, membru comisia permanentă Științe
Economice 1 a ARACIS
2008 coordonator colectiv Administrarea Afacerilor
2005 Manager de proiect Etude sur l' intention entrepreneuriale des etudiants à l'international
2005 Director Şcoală postuniversitară „Management comercial”
Organizare manifestări ştiinţifice:
ISI
 Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, UAIC, FEAA,
2013, 2015, 2016, 2017, 2019
 International Management Conference New management for the new economy, ASE Bucureşti,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
BDI
 International Management Conference, Approaches in Organisational Management, ASE
Bucureşti, 2012
 Conferinţa internaţională European Integration – New Challenges (EINCO 2013, 2014, 2015)
Altele
 Realităţi şi acţiuni de dezvoltare economică în pragul integrării României în Uniunea
Europeană”, conferinţă organizată cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
inclusă în programul CNCSIS pentru anul 2005
 România şi integrarea europeană. Convergenţă economică – experienţă şi cunoaştere, 2008
http://europass.cedefop.eu.int/
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Competente si aptitudini
tehnice
Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere
Informatii suplimentare

Cursuri de calificare profilul electrotehnic (certificat de calificare nr. 117091 din 3.07.1989, eliberat
de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului)
Word, Excel, Power Point, SPSS
Permis de conducere categoria B din 1996
19 cărți publicate (5 de unic autor, 1 prim autor)
95 de articole publicate în reviste și volume ale conferințelor naționale și internaționale
Participare în 17 proiecte de cercetare dintre care pe domeniul antreprenoriatului :
Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi şi postdoctoranzi în domeniul științelor
economice
Doctoranzi şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii
Studenții UAIC de azi - antreprenori pentru un viitor sustenabil
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale în zona IMM-urilor inovative din România
pentru formarea şi promovare aparteneriatelor naţionale şi transnaţionale - Manager de proiect
Etude sur l' intention entrepreneuriale des etudiants à l'international Manager de proiect
speaker la 5 workshopuri pe tematica managementului calității
membru în editorial board în:
 Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi ~ Economic Sciences
Section, ISSN: 2068 – 8717
 Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice / The Annals of the University of Oradea.
Economic Sciences” (AUOES), ISSN-1582-5450
 Timisoara Journal of Economics and Business, Universitatea de Vest din Timișoara
 Journal of Economics and Business Research, Univ. Aurel Vlaicu, Arad, ISSN 2068 – 3537
 Membru in Editorial Board, Journal of Economics and Business Research, Univ. Aurel Vlaicu,
Arad, ISSN 2068 – 3537, E – ISSN (online) 2069 – 9476, ISSN – L = 2068 – 3537,
http://www.uav.ro/jour/index.php/jebr
4 stagii de cercetare în străinătate
Profesor la Université Pierre Mendès France, Grenoble
participare la 16 cursuri de formare
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