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Informații cu caracter personal 
   

Nume/Prenume CIBU-BUZAC RALUCA-IOANA 
  

Adresă (adrese):   
Telefon:     

Fax:    
E-mail    

    

Cetățenie Română   
  

  

Data nașterii    
  

  

Gen Feminin   
  

  

Locul de muncă/domeniul 
profesional dorit 

   

  

  

Experiența profesională    
  

  
  

  

Perioada  Martie 2021 – prezent   

Funcția sau postul ocupat Fondatoare și CEO la LUMINSPINO   

Principalele activități și responsabilități Misiunea noastră este de a însoți un anumit număr de manageri pe tot parcursul procesului de creștere a 
performanței companiilor acestora. Serviciile noastre se adresează managerilor, inovatorilor și 
persoanelor cu dorință de cunoaștere din companii și organizații, indiferent de sectorul, vechimea și 
dimensiunea acestora, care au o trăsătură comună: imboldul de a se angaja pe o cale evolutivă: 

o Managementul inovării 
o Redactare de propuneri pentru CEI, Orizont Europa 
o Pregătirea pentru investiții 
o Consultanță personalizată pentru IMM-uri 
o De la strategie la portofoliu 
o Elaborarea de inițiative în medii complexe 

  

Numele și adresa angajatorului  LUMINSPINO 
 Str. Soroca nr, 8, ap. 13 
Timișoara, România 
https://luminspino.eu/  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Consultanță pentru inovare și scalare    

    

Perioada  Ianuarie 2005-martie2021   

Funcția sau postul ocupat  Directoare pentru internaționalizare și servicii-suport pentru IMM-uri   

https://luminspino.eu/
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Principalele activități și responsabilități • Coordonator de consorțiu în cadrul Ro-Boost SMEs – Rețeaua întreprinderilor europene, 
Macroregiunea 4 Romania (începând din ianuarie 2015) 

Managementul activităților Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest în următoarele domenii: 
o Sprijin consultativ pentru internaționalizarea companiilor 
o Îndrumare pentru scalarea  
o Inițiatoare și evaluatoare pentru Competiția regională ScaleUP (2017) 
o Îndrumare pe teme de leadership pentru manageri 
o Elaborare de politici regionale și planificare strategică 
o Strategii de specializare inteligentă, de la elaborare la monitorizare și evaluare 
o Leadership și dezvoltare organizațională – de exemplu, înființarea unor departamente noi în 

cadrul agenției sa a unor organizații noi 
o Managementul proiectelor internaționale 
o Formarea de rețele ale părților interesate regionale și consultare privind prioritățile pentru 

dezvoltare 
o Servicii pentru stabilirea investitorilor străini în Regiunea Vest a României 
o Managementul clusterelor – sectorul autovehiculelor și TIC – și furnizarea de servicii pentru 

companiile membre 
o Relații și cooperare interregională la nivelul UE și în plan internațional 

  

Numele și adresa angajatorului  Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest 
 Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5 
 300054, Timișoara, România 
www.adrvest.ro, www.westregion.ro  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Dezvoltare regională    
  

  

Perioada  Februarie 2005 – prezent   

Funcția sau postul ocupat  Fondatoare și președintă a Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic   
Principalele activități și responsabilități  Managementul activităților Tehimpuls în următoarele domenii: 

o Mentorat pentru start-upuri inovatoare 
o Inițiatoare și evaluatoare pentru Competiția Regională de Inovare (din 2013 până în prezent) 
o Inițiatoare a Digital Innovation Hub – Regiunea Vest 
o Managementul inovării – consultanță pentru 35 de companii începând in 2015, în vederea 

creșterii performanțelor acestora în materie de management al inovării 
o Inițiatoare și organizatoare a evenimentului anual de afaceri și inovare INNOMATCH (din 2013 

până în prezent) 
o Managementul și evaluarea voucherelor de inovare și a mecanismelor de grant pentru produse, 

tehnologii și soluții inovatoare 

  

Numele și adresa angajatorului  Asociația Tehimpuls, România 
 Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5 
 300054, Timișoara, România 
www.tehimpuls.ro  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Inovare/transfer tehnologic   
  

  

Perioada  Aprilie 2007 – prezent   

Funcția sau postul ocupat  Fondatoare și președintă a clusterului regional Automotivest    
Principalele activități și responsabilități  Managementul activităților clusterului automotive în următoarele domenii: 

o Dezvoltarea furnizorilor  
o Sesiuni de formare personalizate 
o Servicii de suport în afaceri 
o Relații și cooperare interregională la nivelul UE și în plan internațional 

  

Numele și adresa angajatorului  Asociația Automotivest, România 
 Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5 
 300054, Timișoara, România 
www.automotivest.ro  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Managementul clusterelor   
  

  

Perioada  Septembrie 2005-iunie 2011   

Funcția sau postul ocupat  Lector la Facultatea de Științe Economice Programul de masterat în domeniul dezvoltării 
regionale 

  

Principalele activități și responsabilități  Predarea cursului Elaborare de proiecte/managementul ciclului proiectelor   
Numele și adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timișoara 

 Str. Pestalozzi nr. 16 
 300115, Timișoara, România 
www.e-uvt.ro  

  

http://www.adrvest.ro/
http://www.westregion.ro/
http://www.tehimpuls.ro/
http://www.automotivest.ro/
http://www.e-uvt.ro/
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Întreprindere sau sector de activitate  Învățământ universitar   
  

  

Perioada  August 1999-decembrie 2004   

Funcția sau postul ocupat  Șefă a Biroului pentru strategie, programare și proiecte regionale   
Principalele activități și responsabilități  Planificarea strategică și coordonarea activităților ADR Vest în următoarele domenii: 

• Planul de dezvoltare regională 

• Programe și proiecte regionale 

• Evaluatoare a proiectelor Phare depuse în cadrul apelurilor gestionate de agenție 

• Cooperare interregională, relații internaționale, relații UE 

• Strategia de inovare regională (manageră de proiect) 

• Proiecte de înfrățire interregională 

  

Numele și adresa angajatorului  Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea Vest 
 Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5 
 300054, Timișoara, România 
www.adrvest.ro, www.westregion.ro  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Dezvoltare regională   
  

  

Perioada  Martie 1999-iulie 2006   

Funcția sau postul ocupat  Asistentă universitară și cercetătoare   
Principalele activități și responsabilități  Predare și cercetare în următoarele domenii: 

 Studii de integrare politică europeană 
 Multiculturalitate în Europa Centrală și de Est 
 Dezvoltare durabilă    
 Dezvoltare regională  

  

Numele și adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Științe Politice și Studii Europene 
 Bd. Pârvan nr. 40 
 Timișoara, România 
www.e-uvt.ro  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Învățământ universitar și cercetare   
  

  

Perioada  Martie 1998-august 1999   

Funcția sau postul ocupat  Expertă în programe   
Principalele activități și responsabilități  Conceperea, implementarea și managementul proiectelor internaționale, promovarea universității în 

străinătate 
  

Numele și adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timișoara – Departamentul de relații internaționale și imagine a universității 
 Bd. Pârvan nr. 40 
 Timișoara, România 
www.e-uvt.ro  

  

Întreprindere sau sector de activitate  Relații internaționale   
  

  

Educație și formare    
  

  

Perioada Octombrie-noiembrie 2020   

Denumirea calificării obținute Mentor în afaceri   
Principalele domenii/competențe 

ocupaționale acoperite 
Mentorat pentru start-upuri   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

MADRI+D   

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

www.madrimasd.org/businessmentor/en    

    

Perioada Aprilie 2015 – prezent   

Denumirea calificării obținute Expertă IMP3rove   
Principalele domenii/competențe 

ocupaționale acoperite 
Evaluarea performanțelor managementului inovării    

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

IMP3rove Academy – Academia Europeană de Management al Inovării, Germania 
www.improve-innovation.eu  

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

    

http://www.adrvest.ro/
http://www.westregion.ro/
http://www.e-uvt.ro/
http://www.e-uvt.ro/
http://www.madrimasd.org/businessmentor/en
http://www.improve-innovation.eu/
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Perioada Iunie 2015-martie 2018   

Denumirea calificării obținute „Noțiuni fundamentale pentru profesioniștii din domeniul investițiilor de capital de risc” și 
„Structurarea fondurilor de investitii” 

  

Principalele domenii/competențe 
ocupaționale acoperite 

Capital de risc   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

Invest Europe/EVCA – Asociația Europeană de Investiții Private și Capital de Risc 
www.investeurope.eu 

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

    

Perioada Iunie 2008-septembrie 2009   

Denumirea calificării obținute LEAD Fellowship   
Principalele domenii/competențe 

ocupaționale acoperite 
Leadership și dezvoltare durabilă   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

LEAD International 
www.lead.org  

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

Perioada  Octombrie 1999-aprilie 2000   

    
Denumirea calificării obținute  Diplomă de masterat în Integrarea politică europeană   

Principalele domenii/competențe 
ocupaționale acoperite 

 Studii politice europene   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

 Universite Libre de Bruxelles – Institute d’Etudes Europeennes 
www.ulb.ac.be 

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

    

Perioada  Octombrie 1998-iulie 2000   

Denumirea calificării obținute  Diplomă postuniversitară   
Principalele domenii/competențe 

ocupaționale acoperite 
 Studii politice europene   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

 Universitatea de Vest din Timișoara – Școala de Înalte Studii Europene Comparative 
www.e-uvt.ro  

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

  

  

Perioada 1998   

Denumirea calificării obținute Certificat de training    
Principalele domenii/competențe 

ocupaționale acoperite 
Institutul Internațional pentru Studii Politice și Economice   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

Universitatea Harvard, Universitatea Georgetown (SUA) și Fondul pentru Studii Americane 
(Atena) 
www.tfas.org 

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

  

  

Perioada  Octombrie 1993-iulie 1997     

Denumirea calificării obținute  Diplomă de licență – Facultatea de Jurnalism-Engleză   
Principalele domenii/competențe 

ocupaționale acoperite 
 Jurnalism, relații publice, științe umane   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

 Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Filosofie, Departamentul de studii 
de jurnalism 
www.e-uvt.ro  

  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 
 

 

  

  

Perioada  1998-2010   

Denumirea calificării obținute  Certificate de training   

http://www.investeurope.eu/
http://www.lead.org/
http://www.ulb.ac.be/
http://www.e-uvt.ro/
http://www.tfas.org/
http://www.e-uvt.ro/
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Principalele domenii/competențe 
ocupaționale acoperite 

Managementul proiectelor 
Managementul schimbării 
Evaluarea proiectelor 
Dezvoltarea și managementul clusterelor 
Crearea de inițiative în medii complexe 
Studii multiculturale 
Drepturi de proprietate intelectuală 
Dialog social și advocacy 
... 

   

Denumirea și tipul organizației care 
furnizează educație și formare 

 Diverse organizații de formare din străinătate și din România   

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

   

  

  

Abilități și competențe 
personale 

   

  

  

Limba maternă Română   
  

  

Alte limbi    

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivelul european (*)  Comprehensiune 
orală 

Citit Conversație Exprimare orală  

Engleză   
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 

Spaniolă   
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
experimentat 

 
Utilizator 

experimentat 

 Germană   Utilizator de bază  
Utilizator 

independent 
 Utilizator de bază  

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 

Franceză   Utilizator de bază  Utilizator de bază  Utilizator de bază  Utilizator de bază  Utilizator de bază 

 (*) Cadrul european comun de referință pentru limbi   
  

  

Abilități și competențe sociale • Competențe de comunicare interculturală 

• Competențe de prezentare 

• Competențe de comunicare în grup – facilitare, moderare, implicare și motivare 

• Munca cu diverse părți interesate la crearea de rețele și inițiative 

  

  

  

Abilități și competențe 
organizatorice 

• Competențe de management 

• Competențe de leadership 

• Abilități de elaborare a unor demersuri de pionierat 

• Managementul schimbării 

• Capacitatea de a construi contexte care dau naștere la performanță 

• Competențe de planificare strategică 

• Capacitate de învățare 

• Mentalitate inovatoare 

  

  

  

Abilități și competențe tehnice -   
  

  

Abilități și competențe informatice • Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Project, Access) 

• Pachetul Apple 

  

  

  

Abilități și competențe artistice Pian, scris   
  

  

Alte abilități și competențe Echitație, surfing, drumeții    
  

  

Permis de conducere Categoria B   
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Informații suplimentare Grupuri de experți 

• Membră a Biroului Grupului de coordonare și consultanță la nivelul rețelei globale 
Enterprise Europe Network și membră a Grupului de acțiune „EEN Vision Post-2021” 

• Membră a Comitetului consultativ Consolidarea capacităților de management al inovării2 
din cadrul IMP3rove Academy 

• COMISIA EUROPEANĂ – Agenția Executivă pentru Cercetare – raportoare pentru 
evaluarea proiectelor în cadrul Orizont 2020 – apelul „Înfrățire la scară largă” (iulie 2015) 
și al apelului SEAC „Știința în și pentru societate” (noiembrie 2015) 

• DG Întreprinderi și Ocuparea Forței de Muncă – expertă în cadrul platformei de învățare 
INNO, grupul operativ „O mai bună guvernare a politicii de inovare – set de instrumente 
pentru decidenții politici în materie de inovare” (octombrie-decembrie 2007) 

• COMISIA EUROPEANĂ – DG Cercetare, Direcția K – membră a grupului de experți 
privind “Planuri de acțiuni prospective în regiuni” – subgrupul TRANSVISION (decembrie 
2003-septembrie 2004) 

 
Managementul proiectelor – 4 milioane EUR în numele ADR Vest și 1,5 milioane EUR în numele 
Tehimpuls 

 COSME, Interreg EUROPE, Interreg IVC, PC7, PC6, Programul de cooperare transfrontalieră 
România-Ungaria, Programul de cooperare transfrontalieră IPA România-Serbia, Programul de 
preaderare Phare 

 
Publicații 

• Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Vest a României 2015-2020 

• Planul de dezvoltare regională 2014-2020 

• Planul de dezvoltare regională 2007-2013 

• Studiu regional privind sectorul automotive (2009) – ADR Vest 

• Studiu regional privind TIC (2009) – ADR Vest 

• Strategia de inovare regională 2005-2008 și 2009-2013 – ADR Vest 

• Plan pentru acțiuni prospective în regiuni: TRANSVISION – Crearea de punți între 
regiunile vecine apropiate istoric și cultural, separate prin frontiere naționale, Cercetare CE, 
Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene 

• coautoare Concept euroregional de inovare, publicat de Agenția pentru Dezvoltare 
Regională DARFT – Szeged (Ungaria)  

 
Membră a unor organisme regionale și internaționale 

1. Membră a juriului – Global Pitch 2019 – cea mai mare competiție online de atragere a 

investitorilor  

2. Mentoră pentru start-upuri în cadrul rețelei internaționale FASTER CAPITAL – incubator virtual cu 

sediul în Dubai Internet City 

3. Membră a Comitetului director – „Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și 

Încercări de Materiale” 

4. „Masă rotundă a profesioniștilor din domeniul dezvoltării regionale”, organizată de EURADA 

(Asociația Europeană a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională) 

5. IRE (Regiuni Inovatoare în Europa) – membră a Comitetului de coordonare și a Grupului de 

comunicare 

6. Prima președintă și fondatoare a Clubului Rotaract, Timișoara    

  

  

  

Anexe -   

 


