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Europass  

     
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FILIP, LUMINIŢA-MARIA (CRACIUN) 

Adresă(e) Galați, Str. Melodiei, Nr. 10, Bloc C9, Ap. 46, Galaţi,   România, 800069 

Telefon(oane)  0723-687.368 
(personal) 

0733-180.405 
(servici) 

Fax(uri)  

E-mail(uri) mariacraciun@univ-danubius.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 11 AUGUST 1965 

  

Sex Feminin 

  

 
Experienţa profesională 

                                                         Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 
          Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
 

                              Experienţa profesională 
                                                         Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
 
2014- 2015 
Manager de proiect 

 asigură managementul proiectului, organizaţional şi conceptual; pregătirea, organizarea, coordonarea,      
redactarea si implementarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi asigurarea resurselor 
necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului; 
 
Universitatea „Danubius” din Galaţi, Galaţi, B-dul Galaţi, Nr.3 

Activități de cercetare 
 
 
 
2012-in prezent 

Lector universitar doctor 
 Management; Managementul resurselor umane; Relatii financiar-monetare internationale; Economie 
mondiala; Dezvoltare locala si regionala; Politici publice europene; Asigurari si reasigurari; Economia 
comerciala; Evaluarea economică şi financiară a afacerii. 
    

  Universitatea „Danubius” din Galaţi, Galaţi, B-dul Galaţi, Nr.3 

Activități didactice și de cercetare 
  director al programului de studiu M.A.C.T. (Managementul Afacerilor in Comert si Turism) la   
Facultatea de Stiinte Economice, 2012- 2018 ; 
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Experienţa profesională 

                                                         Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

  2011 – 2012 

Asistent universitar doctor 

Activități didactice de seminarizare la disciplinele Management, Management strategic, Monedă şi 
credit, Monedă, Relaţii financiar-monetare internaţionale, Control de gestiune 

   Universitatea „Danubius” din Galaţi, Galaţi, B-dul Galaţi, Nr.3 

   Activități didactice și de cercetare 

- coordonator specializare Economia Comertului,Turismului si Serviciilor, forma de invatamant zi, 
2011-2013 
- manager inregistrare – echipa organizare EIRP 2012,2013 

 - coordonator Secţiunea Ştiinţe economice la Sesiunea ştiințifică a studenţilor  2012,2013. 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

    2010 – 2011 

Asistent universitar doctor 

Activități didactice de seminarizare la disciplinele Monedă şi credit, Monedă, Management, Relaţii 
financiar-monetare internaţionale, Mediul de afaceri european, Control de gestiune 

    Universitatea „Danubius” din Galaţi, Galaţi, B-dul Galaţi, Nr.3 

 Activități didactice și de cercetare 
   Membru cercetator Contract de cercetare – dezvoltare şi consultanţă privind proiectul „Studiu privind 
sărăcia în rândul persoanelor tinere în plan naţional şi internaţional”.  

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 

 

  

 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

   2008 – 2009 

Manager Asigurări 
Prospectare a pieţei locale de asigurare, monitorizare a activităţii concurenţei, analiza propunerilor de 

diversificare a portofoliului de asigurări primite din teritoriu şi întocmire de rapoarte privind 

oportunitatea introducerii de noi asigurări, urmărirea modului de realizare a indicatorilor înscrişi în 
bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea evitării unor eventuale lipsuri de lichidităţi băneşti şi 

realizării sarcinilor de profit, creştere a cotei de piaţă; utilizarea benchmarking-ului în scopul creşterii 
calităţi serviciilor oferite, promovare şi popularizare a produselor de asigurare, recrutare şi formare 
echipă de vânzări, coordonare şi susţinere echipă. 

    

S.C. Asigurarea Românească-ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Sucursala    Galaţi, Galaţi, 
Str. Domnească, Nr.40 

   Activitate managerială, economică şi de asigurare 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

   2006-2007 
   Director Adjunct 
   Prospectare a pieţei locale de asigurare, monitorizare a activităţii concurenţei, urmărirea modului de 
realizare a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli, promovare şi popularizare a produselor 
de asigurare, recrutare şi formare echipă de vânzări, coordonare şi susţinere echipă, organizare şi 
verificare a activitatăţii de constatare a evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata 
despăgubirilor de către Biroul daune din cadrul sucursalei, urmărirea creşterii eficienţei activităţii în 
domeniul lichidării daunelor, prin analiza unor indicatori care reflectă rezultatele activităţii, pe forme de 
asigurare: rata daunei, rata fizică a daunei, durata medie de lichidare a daunelor, gradul de acoperire al 
daunei sau rata despăgubirii, dauna medie, analiza evoluţiei despăgubirilor pe categorii de bunuri, pe 
categorii de asiguraţi, colaborarea cu departamentul informatic al societăţii pentru realizarea evidenţei 
datelor referitoare la activitatea sucursalei, colaborarea cu controlul financiar intern pentru sesizarea şi 
rezolvarea aspectelor apărute în activitatea de lichidare a dosarelor de daună; colaborarea cu 
departamentul juridic pentru realizarea dreptului de regres, în cazurile prevăzute de dispoziţiile în 
vigoare, respectarea legislaţiei în vigoare, în activitatea sucursalei, perfecţionarea pregătirii profesionale 
proprii şi a colaboratorilor din subordine. 

  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 OMNIASIG - VIENNA INSURANCE GROUP S.A., Sucursala Galaţi, Galaţi, Str. Domnească, Nr.15 
  Activitate managerială, economică şi de asigurare 
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Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

   2003-2006 
   Inspector Asigurări şi Daune Externe 
   Analiza propunerilor de diversificare a portofoliului de asigurări primite din teritoriu şi întocmire de 
rapoarte privind oportunitatea introducerii de noi asigurări, urmărirea modului de realizare a indicatorilor 
înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor de către 
Direcţia Economică şi Biroul Daune Externe din cadrul Centralei, urmărirea creşterii eficienţei activităţii în 
domeniul lichidării daunelor, prin analiza unor indicatori care reflectă rezultatele activităţii, colaborarea cu 
controlul financiar intern pentru sesizarea şi rezolvarea aspectelor apărute în activitatea de lichidare a 
dosarelor de daună; colaborarea cu Direcţia juridică pentru realizarea dreptului de regres, în cazurile 
prevăzute de dispoziţiile în vigoare, respectarea legislaţiei în vigoare, perfecţionarea pregătirii 
profesionale proprii şi a colaboratorilor din sucursale. 

  

  Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

  S. C. OMNIASIG S.A. – T.B.I.HOLDING, Bucureşti,   Bd.-ul Aviatorilor, Nr. 28 
  Activitate economică şi de asigurare 
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Educaţie şi formare 
    
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională 
sau                             

internaţională 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională 
sau                                                       

internaţională 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională 
sau                                                       

internaţională 
 
 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională 
sau                                                       

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională 
sau                                                       

internaţională 
 

Perioada 

  
 
 
Ianuarie 2019 
Diploma de participare 
Puterea leadershipului 
 
 
 
Universitatea Danubius Galati, Ceprohart, Universitatea C-tin. Brancoveanu, AFIR Galati 
 
 
 
 
 
 
Februarie 2019 
Diploma de participare 
Economia sociala Intre responsabilitatea social si antreprenoriat inovativ 
 
 
 
Universitatea Danubius Galati, The Social Incubator, CSCD 
 
 
 
 
 
 
Mai 2018 
Diploma de participare 
Cele cinci rani care ne impidica sa fim noi insine 
 
 
 
Universitatea Danubius Galati, CCOC 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2018 
Diploma de participare 
Human capital, Economic Growth and Geographical Economics: the case of Romania 
 
 
 
 
Universitatea Danubius Galati, FSE 
 
 
 
 
 
Martie 2018 
Diploma de participare 
Etica si integritate academica 
 
 
 
 
Universitatea Danubius Galati, CSCD 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  
 
Apr. – Oct. 2014 
 Certificat de absolvire (in curs), Adeverinta (eliberata) 
 Politica externa si diplomatie 
 
 
 
 
 Institutul Diplomatic Roman / Ministerul Afacerilor Externe  
 Bucuresti, Romania 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Apr.- Iun. 2014 
 Adeverinta participare 
 Limba franceza 
 
 
 
 
 
Institut Francais de Bucarest 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Noi.2013 
Certificat de absolvire 
Programul de formare privind utilizarea instrumentelor de urmarire a frecventarii si de monitorizare a 
insertiei ALUMNI pe piata muncii,  in cadrul proiectului „Managementul corelarii sistemului de 
invatamant cu piata muncii.” 
 
 
Ministerul Educatiei Nationale, Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si 
Protectiei Sociale, Centrul National de Pregatire in Statistica 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Noi. 2013 
Certificat de absolvire  
Programul de formare si constientizare in asigurarea calitatii in Invatamantul la Distanta – ID, in cadrul 
proiectului „ Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare, imbunatatire continua si 
evaluare a calitatii in invatamantul superior deschis si la distanta pe baza indicatorilor de performanta 
si standardelor internationale de calitate.” 
 
 
Universitatea Spiru Haret, in parteneriat cu Academia Comerciala din Satu Mare si TUV Austria - 
Romania 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Iun.2013 
Certificat de participare 
Curs de formare Didactica Specialitatii Socio-umane, proiectul POSDRU 87/1.3/S/63709, "Calitate, 
inovare, comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor din invatamantul superior" 
 
 
 
Ministerul Educatiei Nationale, Univ. din Bucuresti, Univ. Al. I. Cuza din Iasi, Univ. Babes Bolyai Cluj 
Napoca, Univ. Politehnica Bucuresti, Univ. din Pitesti, Univ. 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Iun.2013 
Certificat de participare 
Introducere în Coaching 
 
 
 
 
Noble Manhattan 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Iun.2013 
Diploma de participare 
Expert achizitii publice 
 
 
 
 
Bucuresti 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ian.2013 - mar.2013 
Certificat de absolvire 
Management in asigurari 
Program de pregatire profesionala continua 
 
 
 
 
 
Institutul de Management in Asigurari, Bucuresti 
Curs de formare profesionala 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

noi. 2012 - ian. 2013 
Certificat absolvire B1 
 
Limba engleza 
 
 
 
 
Univ. Dunarea de Jos Galati 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Octombrie 2012 
Diploma de participare 
Curs de perfectionare in tehnologii ID 
 
 
 
 
Universitatea Danubius, Galati, Dept. IDFR 
 
Curs de perfecționare 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Februarie 2012 
Diploma de participare 
Curs de « Orientare si tutoriat », in cadrul proiectului « Dezvoltarea sistemului european de 
management al calificarilor universitare si valorificarea competentelor informale » 
 
 
 
Universitatea Danubius, Galati 

 
Curs de perfecționare 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Decembrie 2011 
Diploma de participare 
in cadrul Școlii de Studii Avansate ”Dimensiunea calitativă și cantitativă a pieței muncii din perspectiva 
managementului prin valoare” din cadrul Planului Național de cercetare, dezvoltare și inovare 2007-
2013, PN  II, Programul IDEI 
 
 
Universitatea Danubius, Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei 
Sociale 
 

 
Curs de perfecționare 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 Octombrie 2011 
 Manager Proiect / Certificat de absolvire 
 Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului, planificarea   
activitatilor si jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru 
proiect, Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul 
echipei de proiect, Managementul comunicarii in cadrul proiectului, Managementul calitatii proiectului. 
  
 MMFES, MECT, CNFPA / SC TTINI SMART IDEAS SRL, Bucuresti 
 

Curs de perfecționare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 22 Septembrie- 1 Octombrie 2011 
 Certificat de participare 
 Tehnologii ID 
 
 
 Universitatea „Danubius”, Galaţi / D.I.D.F.R. 

 
Curs de perfecționare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

 22-29 Septembrie 2010 
 Certificat de participare 
 Tehnologii ID 
 
 
 Universitatea „Danubius”, Galaţi / D.I.D.F.R. 

 
Curs de perfecționare 
 

Perioada   Mai 2010 – Octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat pentru formarea ca expert evaluator de proprietati imobiliare   
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele evaluării, Evaluare proprietăţilor imobiliare, Construcţii, Inspecţia proprietăţilor în scopul 
evaluării  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 
 
 
 

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANEVAR 
 
 
Curs de formare profesionala  
 
 
2009 –2010 
Certificat de absolvire DPPD, Nivelul I si Nivelul II  
Pedagogie I, Pedagogie II, Psihologia educaţiei, Managementul clasei de elevi, Didactica domeniului 
şi dezvoltării în didactica specialităţii, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale, 
Metodologia cercetării educaţionale, Educaţie interculturală.  

  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 
   Curs postuniversitar 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    

furnizorului de formare 
 Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 
 

  Septembrie 2006 
  Certificat de participare 
  Managementul performanţei 
  Management general, Managementul asigurărilor 
 
  iD Learning, Bucureşti 
 
  Seminar profesional 
 
   2005 

Cerificat de formare  CIFE (Centre International de Formation Européenne )  
„ L’Europe, L’elargissement et la constitution: Quels dilemmes ? Quels impératifs ? ” 
 

   Université Européenne d’été de Sofia / Institut Européen des Hautes Etudes Internationale    
(I.E.H.E.I.), Nice, France  

Training course – Şcoala de vară, Bulgaria  
 
 
2004 
Cerificat de formare  CIFE (Centre International de Formation Européenne ) 
„ La nouvelle Europe elargie: Perspectives et résultats ” 

    
    Université chrétienne Dimitrie Cantemir de Bucharest / Institut Européen des Hautes Etudes  
    Internationale (I.E.H.E.I.), Nice, France  

 Training course – Şcoala de vară  
 

 
2003-2006 
Diploma de Master (Ciclul II Bologna, 120 ECTS), specializarea „Spaţiul public european” 
Structuri, mecanisme şi instituţii ale UE, Drept şi acquis comunitar, Politici UE de management public, 
Economia europeană, Politica regională a Uniunii Europene, Drept şi securitate socială europeană, 
Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene, Politica Europeană de Securitate şi 
Apărare, Noua arhitectură de securitate europeană în contextul relaţiilor transatlantice 
 
Facultatea de Administraţie Publică şi Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare 
Europeană din cadrul SNSPA, Bucureşti 
Absolvent fără disertaţie 
 
 

  2001- 2009 
Diploma de Doctor, specializarea Relaţii Economice Internaţionale  
Economie mondială, Dreptul Afacerilor, Cooperare economică internaţională 
 
ASE Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale 
 
Doctorat 
 
 
1998 
Certificat de absolvire a cursului de perfecționare 
U401 - Utilizarea microcalculatoarelor IBM-PC sub sistemul de operare MS-DOS 
Informatică 
Centrul de pregătire teritorial de instruire autorizat CPI SSI CTCE Galați SA 
 
Curs de perfecționare 
 
 
1994-2000 
Diplomă de Licenţă – Economist Licenţiat 
specializarea Management Marketing în Afaceri Economice 

   Economie mondiala, Management bancar internaţional, Managementul uzanţelor diplomatice şi de 
protocol, Finanţe     publice, Transporturi şi expediţii internaţionale  de mărfuri, Contabilitate în comerţ 
exterior, Economie şi Afaceri internaţionale,Economia naţională a României, Proiecte în afacerile 
economice internaţionale.,  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /    
furnizorului de formare 

 Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Limba(i) maternă(e) 

Academia de Studii Economice Bucureşti / Universitatea „C-tin Brâncoveanu” Piteşti,  
Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice - Brăila 

  Program de licenţă 
 
 
 
Limba română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C1  C2  C1  C1  C2 

Limba germană   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - sociabilitate; 
- comunicare orală persuasivă;  
- spirit de echipă 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale;  
- bună capacitate de comunicare 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - director al programului de studiu M.A.C.T. (Managementul Afacerilor in Comert si Turism) la Facultatea 
de Stiinte Economice, Departamentul FAA; 
- presedinte Comitetul de calitate pentru programul de studii universitare de masterat M.A.C.T.; 
- membru in Comisia de analiza colegiala a activitatii cunoasterii, in Comisia de monitorizare a 
programelor de studii, in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii 
- coordonator specializare Economia Comertului,Turismului si Serviciilor, forma de invatamant zi 
- manager inregistrare – echipa organizare EIRP 2012,2013 

 - coordonator Secţiunea Ştiinţe economice la Sesiunea ştiințifică a studenţilor  2012,2013. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - operare P.C. si echipamente de birou (copiator, fax, scanner, retroproiector) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o bună cunoaştere şi utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™)  
precum şi a internetului; 

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Poezie si vioara 

  

Alte competenţe şi aptitudini - integritate; 
- intuiţie şi receptivitate; 
- entuziasm şi pasiune; 
- profesionalism.  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, 1993 

  

  

  

Anexe - 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

