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Curriculum vitae  
Europass

  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIOLAC MARIANA RAMONA 

Adresă(e) com. Rieni, nr. 151, jud. Bihor 

Telefon(oane)  Mobil: 0722790143 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ramonablaga2005@ yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 26.12.1981 
  

Sex Feminin  
  

Locul de muncă/Domeniul 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
 
 

 

Perioada Octombrie 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Susţinerea cursurilor şi a lucrărilor practice la disciplinele: Agroturism, Logistică în agroturismul 
internaţional, Turism internaţional, Managementul resurselor în spaţiul rural, Reţele instituţionale în 
spaţiul rural, Resurse turistice 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă 
- Indrumarea studenţilor şi masteranzilor în vederea întocmirii lucrărilor de diplomă şi disertaţie 

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada februarie 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Susţinerea lucrărilor practice la disciplinele: Managementul exploataţiilor agricole, Agroturism, Turism 
rural, Agroturism internaţional, Economia turismului 
- Activitate de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă  

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Perioada octombrie 2005 – februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Cercetare în vederea întocmirii tezei de doctorat 

- Susţinerea lucrărilor practice la disciplinele: Managemetul exploataţiilor agricole,  Agroturism 
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Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă formare psihopedagogică pentru Nivelul II (aprofundare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Proiectarea şi managementul programelor 
educaţionale, Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii, Practică pedagogică, Calitatea 
vieţii şi a mediului educaţional, Managementul organizaţiei şcolare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, USAMVB-Timişoara 

  

Perioada Februarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă formare psihopedagogică pentru Nivelul I (iniţial) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialităţii, Managementul clasei de elevi, Instruire asistată 
de calculator, Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, USAMVB-Timişoara 

  

Perioada 2011-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist /Domeniul administrarea afacerilor, Specializarea Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Economie, Informatică, Economia turismului, Economia serviciilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu”-Arad, Facultatea de Şiiinţe Economice 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de formator/Seria G, nr.00424461 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

  

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Postdoctorat/Domeniul Agronomie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Proiectul de cercetare din stagiul postdoctoral-Cercetări privind rolul agroturismului în relansarea 
economică a satului românesc şi valorificarea produselor tradiţionale din zona Munţilor Apuseni 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
USAMVB Timişoara, Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului nr. 119, Timişoara, România 

  

 
Perioada 

 
2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Agronomie/Diplomă de Doctor în Agronomie, Seria F, nr.0005407 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul turismului rural şi agroturismului în zona Munţilor Apuseni 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, Timisoara 

 
Perioada 

 
2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma master specializarea „Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la standardele 
europene”, Seria G, nr. 0075716 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Politici rurale, Managementul exploatațiilor agricole, Contabilitate şi analiză economică, Marketing 
agroalimentar, Metode de studiu a pieţei, Economia resurselor, Proiecte economice, Economie 
mondială, Consultanţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, Timişoara 

  

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat  specializarea „Inginerie economică în agricultură” / Diploma Seria E, nr. 0011749 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia serviciilor rurale, Economia turismului, Agroturism, Economie politică, Marketing general, 
Management general, Economie rurală, Managementul exploataţiilor agricole, Managementul procesării 
produselor agricole, Finanţele firmei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

USAMVB Timisoara – Facultatea de Management Agricol, Calea Aradului, 119, Timisoara 

  

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat-secţia Limbi Straine, seria R, nr. 0305445 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Limba şi literatura română, Literatură universală, Limba franceză 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Ştei, str. Lucian Blaga, Jud. Bihor 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   (C2) 
Utilizator 

experimentat 
(C2) 

Utilizator 
experimentat 

(C1) 
Utilizator 

experimentat 
(B2) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 

Franceza   (B2) 
Utilizator 

independent 
(C2) 

Utilizator 
experimentat 

(B2) 
Utilizator 

independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

(A2) 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Adaptabilitate la condiţii variate 
Capacitate de comunicare  
Capacitate de muncă în echipă 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilităţi organizatorice bune, dobândite în urma organizării a diferite evenimente şi activităţi: 
- Implicarea în coordonarea activităţilor practice cu diferite grupe de studenţi pe teme de specialitate 
- 2005-2010, 2013-2017 decan de an la specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi 
Agroturism  
- coordonator lucrări/proiecte de licenţă/diplomă și disertaţie  
- 2013-2015-secretar comisie disertaţie-specializarea Agribusiness din cadrul Facultăţii de Management 
Agricol 
- 2016, 2017 secretar comisie disertaţie-specializarea Administrarea Afacerilor Agricole din cadrul 
Facultăţii de Management Agricol 
- membru comisia de lucru formată în vederea admiterii din cadrul Facultăţii de Management Agricol 
- 2012-2017-membru în colectivul de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Managementul 
dezvoltării rurale durabile” - Facultatea de Management Agricol 
- 2013-2017-membru în colectivul de organizare al Wellmann International Scientific Conference, 
Hódmezővásárhely 
- 2016-prezent  editor pentru volumul Lucrări Ştiinţifice. Management Agricol 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizator de echipamente multimedia 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™) şi a 
Internetului; 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

Experienţa în cercetare  

 

 - Activitatea ştiinţifică desfăşurată pe parcursul perioadei 2006-2017 se concretizează în: 
- realizarea a numeroase lucrări ştiinţifice: 

- 1 Lucrare ştiinţifică publicată în reviste ISI cu factor de impact  (1 ,789) 
- 20 Lucrări ştiinţifice publicate în reviste ISI Proceeding 
- 17 Lucrări ştiinţifice publicate ISI – abstract meeting 
- 119 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI (CNCSIS B+) pe domeniu sau 
domenii conexe 
- 40 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cu referenţi şi colective editoriale în 
străinătate 
- 5 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste neindexate, recunoscute CNCSIS (CNCSIS B şi C) 

- contracte de cercetare, pe parcursul perioadei 2006-2017 
- director al unui contract de cercetare:  

- Agroturismul - posibilitate de valorificare a resurselor specifice zonei Munţilor Apuseni în 
scopul asigurării sustenabilităţii spaţiului rural, USAMVBT, Nr. 2760/30.04.2015, Valoare 2000 
Ron  

- membru în 8 contracte de cercetare:  
- Studiu privind impactul socio-economic al dezvoltării UCCG Timiş şi calculul 
recuperării, PNCDI Nr. 40/15.09.2006, Beneficiar: Compania naţională „Romarm SA”- 
Societatea comercială „Electromecanica Ploieşti SA”, Valoare 25297 Ron 
- Studiu privind impactul socio-economic al dezvoltării UCCG Mureş şi calculul 
recuperării investiţiei, PNCDI Nr. 40/15.09.2006, Beneficiar: Compania naţională „Romarm 
SA”- Societatea comercială „Electromecanica Ploieşti SA”, Valoare 20238 Ron 
- Managementul agroturismului şi turismului  interetnic în Banat, Nr. contract: 44.gr.23.05.2007, 
TEMA NR. 13 COD, CNCSIS 337, Valoare 163000 Ron  
- Fundamentarea tehnico-economică a tehnologiilor de producţie, determinarea 
costurilor de valorificare şi a gradului de rentabilitate la produsele agricole vegetale şi 
animale, MEdCTS-CNCSIS Nr.370/08.12.2006 PN II, P.S.6.2.3.(Coordonator IEA), Valoare 
160000 Ron 
- Model functional de estimarea dimensiunii fortei de munca real disponibile in mediul rural, 
MEdCTS-CNCSIS Capacităţi/Modul II, nr. 200.2, 15.09.2008, Valoare 120000 Ron 
- Promovarea serviciilor de echitaţie ale ACS Morisena, AC.C Morisena, Nr.inreg. prestator 
9345/18.12.2013, Nr. inreg. Beneficiar 03.17.12.2013, Valoare 10304 euro 

- Personal eficient, calitatea serviciilor și profilul consumatorului de servicii turistice. Modalități 
de creștere a fidelității și satisfacției consumatorului prin eficientizarea serviciilor de 

contabilitate turistică și consultanță de specialitate, S.C. LATCU – COMPANY S.R.L,  Nr.inreg. 

prestator 7554/16.12.2014, Nr. inreg. beneficiar 25/16.12.2014, Valoare 46500 lei 
- Consultanţă în elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a activităţii SC Agroplant 
SRL, SC AGROPLANT SRL, Nr.4818/27.10.2015, Valoare 44500 lei 

- cărţi, pe parcursul perioadei 2006-2017 
- 1 carte, prim autor  

- Ciolac Mariana Ramona, Management în turism rural şi agroturism, Editura Eurostampa, 
ISBN 978-973-687-836-7, Timisoara, 2009 

- 2 cărţi coautor 
- cursuri cu ISBN , pe parcursul perioadei 2006-2017 

- Ciolac Mariana  Ramona, Elemente de logistică în agroturismul internaţional, Editura 
Universităţii „Lucian Blaga”, ISBN 978-606-12-0458-8, Sibiu, 2013 
 

 
Dr.ing.ec. CIOLAC Ramona 

 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability/stats

