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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
1 articol  

• Agachi, P., Moraru, C., Cucuruzan, R., Curaj, A.  - Is developing elite universities a top 
priority agenda for HE in Romania? Analyses of the evolution of the HE sector’s priorities and 
Romanian top universities strategies in developing excellence in research, 3rd International 
Conference on World Class Universities Proceedings, Shanghai, China, pp. 55-71 

 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

3 articole 
 Cucuruzan, R. (2008) – „The migration-development nexus. The case of two local 

communities in Romania” in Romanian Journal of Population Studies, 2008, Vol. 2, no. 2, pp. 24-
44. Revista este indexata BDI, in www.ceeol.com si www.ebscohost.com 

 
 Racolta Paina Nicoleta Dorina, Romana Cucuruzan, Camelia Moraru, Ancuta Ratiu, -  

“The impact of FDI on human resources. The case of the manufacturing sector in Romania”  în 
The Role Of Foreign Direct Investment in shaping Competitive Advantages, Rainer Hampp 
Verlag, Munchen, Mering, Editor: Oskar Kowalewski, Marzenna Anna Weresa, 978-3-86618-
307-0, xxx, 2008, P. 144-171 

 Cucuruzan, R., Vasilache, V.  (2009) – The other home. Romanian migrants in Spain, 
Romanian Journal of Regional Science, 2009, vol. 3, issue 1, pages 63-81, revista indexată RePEc 
şi IDEAS. 

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro
http://www.ceeol.com/
http://www.ebscohost.com/


 Cramarenco R. şi Andrei, S. (2005)– „Programe comunitare sectoriale în sprijinul 
societăţii informaţionale”,  în Todoran, H.  (editor) Societatea Informaţională Europeană, 
editura EFES, ISBN 973-8254-71-X, 2005, pg. 166-178 
 Cramarenco, R.- „Migraţia românească în contextul politicilor europene” în Pascariu G. 

(editor) Modelul  european in dezvoltarea Romaniei, Sedcom Libris, ISBN 973-670-108-5, 
2005, pg. 150-158 
 Cramarenco, R.- „Piaţa muncii în Uniunea Europeană”, în Bîrsan, M (editor) Integrare 

Economică Europeană, vol. III, Mediul European al Afacerilor, Editura EFES, Cluj, ISBN- 10 
973-7677-48-X, 2006, pg.183-206 
 Bîrsan, M, R. Cramarenco - „Romanian Migration and the integration into the EU”, în 

Pascariu, G., Iaţu, C., Maha, L. (2006)- Uniunea Europeană între primul şi al doilea val al 
extinderii spre Europa Centrală şi de Est, Editura Sedcom Libris, Iaşi, ISBN (10) 973-670-210-3, 
pp. 58-70; 
 Campbell, W., Bîrsan, M., Săvulescu Voudouri, M., Cramarenco, R. (2007) – „Romanian 

immigrant workers in the Mediterranean Area and in Northern Europe- the importance of the 
cultural background in the integration process. A sociological comparative study in Greece, Spain, 
the Netherlands, and Denmark” în Campbell, W., M. Săvulescu Voudouri, M. Bîrsan (eds.) (2007) 
- Romanian migration in a Runaway World, editura EFES, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-7677-68-
6, pp. 133-170; 
 Bîrsan, M., Cramarenco, R., Săvulescu Voudouri, M., Campbell, W (2007) – „Women’s 

migration from an Eastern European perspective. The case of Romanian Women Migrants in 
Northern (the Netherlands, Denmark) and Southern Countries (Spain, Greece)”  în Campbell, W., 
M. Săvulescu Voudouri, M. Bîrsan (eds.) (2007) - Romanian migration in a Runaway World, 
editura EFES, Cluj Napoca, ISBN 978-973-7677-68-6, pp. 171- 191; 
 Cucuruzan, R. (2008) – „FDI and labour migration – is the labour migration a threat for 

the FDI Inflows?” în Bîrsan, M., Hunya, G., Siedschlag, I. (eds.) – Foreign Direct Investment, 
Economic Growth and Labour market Performance : Empirical Evidence from the New EU 
Countries, EFES, 2008, pp. 183-195 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

 R
acolţa Paina N., D., (coord.), Cucuruzan E., R., Moraru C., Raţiu A., R. (2007). Studii de caz – 
Impactul investiţiilor străine directe asupra resursei umane din industria prelucrătoare 
din România. Cluj-Napoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene Ideea Europeană 
 C

ucuruzan, R. (2009) – Migraţia şi mobilitatea forţei de muncă din România în contextul 
integrării europene, editura EFES, Cluj Napoca 

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 10 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
1. Proiect ROST „Elaborarea strategiei nationale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013 bazata pe 
elementele unei planificari strategice”proiect în cadrul planului sectorial CD al MEdC- Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Stiintifica  

Activităţi specifice în proiect  :expert junior – elaborarea de materiale specifice organizării şi conducerii 
sistemului CDI din România 

http://www.strategie-cdi.ro/index.php?id=64   

2. Proiect 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) 
Rol în proiect  - cercetător 
 
3. CNCSIS tip TD, nr. 335 – Migraţia şi mobilitatea forţei de muncă din România în contextul 
integrării europene, valoare proiect: 25308,85 RON 
Rol în proiect  - director de proiect 
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4. Proiect CNCSIS – coordonator M. Bîrsan, Facultatea de Studii Europene – “Impactul ISD din 
domeniul manufacturatelor asupra ocupării forţei de muncă” 

Rol în proiect – cercetare, colectare şi prelucrarea datelor, analiza impactul FDI asupra resursei umane, 
organizare conferinţa internaţională. 

5. Proiect CNMP Parteneriate – Domeniul 9, Contract nr. 31830 / 19.09.2008 : Stimularea procesului de 
inovare din IMMurile româneşti prin dezvoltarea culturii organizaţionale (director de proiect : Conf. 
Univ. Dr. Mircea Maniu), Valoare proiect  - 1.983.047 RON 
Rol în proiect  - cercetător 
 
6. 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. Manager de proiect: prof. dr. ing. Paul RINDERU  
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 Conferinţa internaţională  “Competitiveness of National Economies and the Efficient 
Economic Integration into the European Union “, organizată de Facultatea de Studii Europene 
 conferinţa internaţională „The Impact of FDI on Growth and Employment in the New EU 

Member States”, organizată de Facultatea de Studii Europene  
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III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă realizare 
ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 
 
Septembrie 2008  - susţinerea publică a tezei de doctorat Migraţia şi mobilitatea forţei de muncă din 
România în contextul integrării europene (FB, distincţia cum laudae), elaborată cu susţinerea CNCSIS, 
proiecte Tip TD. 
Teza a fost publicată în anul 2009 la editura EFES. 
Pe parcursul elaborării tezei, au fost diseminate rezultatele cercetării prin participarea la peste 5 conferinţe 
internaţionale şi naţionale, 1 şcoală de vară internaţională, precum şi prin publicarea de articole în reviste 
acreditate CNCSIS, indexate BDI. Efortul de cercetare a fost valorificat prin integrarea rezultatelor 
cercetării în cursul “Mobilitatea ocupaţională, flexibilitate şi securitate în UE” , curs la nivel master. 
 
 
 
 
 
Data:  20.03.2010      Semnătura: 
 
Certific validitatea datelor prezentate 
Sef de catedră, 
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