CURRICULUM VITAE

EUROPASS

INFORMATII PERSONALE

Nume/ prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail (uri)

CRĂCIUNAŞ VIRGINIA DIANA
Bulevardul Chişinău nr.13 bloc A3 apartament 2 sector 2 Bucureşti Romania
0722273099
craciunasdiana@yahoo.com

Nationalitate

Română

Data nasterii

21.01.1974

Sex

Feminin

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

Mai 2015 – iulie 2016
Decan, Facultatea de Finanţe şi Bănci/ Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti
Managementul facultăţii şi conducerea operativă a acesteia;
Asigurarea managementului cercetarii si al calitatii;
Elaborarea planurilor de invatamant si a statelor de functii;
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ
Septembrie 2012 – mai 2015
Director Departamentul de Finanţe
Managementul departamentului şi conducerea operativă a acestuia;
Asigurarea managementului cercetarii si al calitatii;
Elaborarea planurilor de invatamant si a statelor de functii;
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ
Octombrie 2011 – Septembrie 2012
Director Departamentul de Contabilitate şi Finanţe
Managementul departamentului şi conducerea operativă a acestuia;
Elaborarea planurilor de invatamant si a statelor de functii;
Asigurarea managementului cercetarii si al calitatii;
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ
Martie 2009- Octombrie 2011
Prodecan şi membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Finanţe şi Bănci Bucureşti
Analizarea planurilor de învăţământ în şedinţele Consiliului facultăţii;
Organizarea şi supervizarea desfăşurării procesului de învăţământ din facultate;
Participarea la elaborarea dosarelor de acreditare si autorizare pentru studii de
licenţă zi, IFR, ID, masterat şi evaluare instituţională;
Membru în comisiile de admitere pentru studii de licenţă şi masterat;
Membru în comisiile de evaluare pentru studii de licenţă şi masterat;
Coordonarea activităţii pentru forma de învăţământ IFR.

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului
• tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Perioda
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• Numele si adresa angajatorului

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ
Octombrie 2011- prezent
Conferenţiar universitar,
Activitate didactică la disciplina- Statistică economică - curs şi seminarii
Elaborarea de suporturi de curs şi sinteze
Coordonarea şi îndrumarea studenţilor la elaborarea lucrărilor de licenţă, lucrărilor
de cercetare şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice
Implicare în studii şi proiecte de cercetare ştiinţifica
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ

2006- 2011
Lector universitar,
Activitate didactică la disciplinele- Statistică economică. Statistică teoretică - curs şi
seminarii
Activitate didactică la disciplina – Economie internaţională – curs şi seminarii
Elaborarea de suporturi de curs şi sinteze
Coordonarea şi îndrumarea studenţilor la elaborarea lucrărilor de licenţă, lucrărilor
de cercetare şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice
Implicare în studii şi proiecte de cercetare ştiinţifica
Coordonarea activităţii practice a studenţilor în contractele anuale cu ROMEXPO SA
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ

2005- 2006
Course Builder
Instructor pentru utilizarea platformei E-Learning Blackboard
Universitatea Spiru Haret, DEPARTAMENTUL DE COORDONARE MASTER ONLINE
Invăţământ/ e-learning
2001 - 2006
Asistent universitar
Activitate didactică la disciplina Statistică – seminarii
Activitate didactică la disciplina Economie internaţională – seminarii
Elaborarea de suporturi de curs şi sinteze
Coordonarea şi îndrumarea studenţilor la elaborarea lucrărilor de licenţă, lucrărilor
de cercetare şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice
Implicare în studii şi proiecte de cercetare ştiinţifica
Coordonarea activităţii practice a studenţilor în contractele anuale cu ROMEXPO SA
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi Bănci Bucureşti
învăţământ
1998 -2001
Preparator universitar
Activitate didactică la disciplina Microeconomie şi Macroeconomie – seminarii
Implicare în elaborarea de suporturi de curs şi sinteze
Implicare în studii şi proiecte de cercetare ştiinţifica

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil Constanta

• tipul activitatii sau sectorul de
activitate

învăţământ

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite

• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

30.03.2011 – 24.06.2011
Terminologie şi practică în managementul proiectelor – atestat de absolvire
1. Ddefinirea unui proiect şi caracteristicile acestuia,
2. Organizaţia centrată pe proiecte,
3. Managementul ciclului de proiect,
4. Tehnici şi instrumente utilizate în concceperea proiectelor,
5. Managementul şi gestiunea unui proiect,
6. Identificarea şi controlul riscurilor în proiecte,
7. Managementul calităţii în proiecte.
Parteneriatul instituţional “ Îmbunătăţirea capacităţii de inserţie a tinerilor prin
intermediul programelor de formare, tehnologiei informaţiei şi comunicării”.

• Perioda

19-28 noiembrie 2010

• Calificarea / diploma obtinuta

Formator – certificat de absolvire

• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite

1. Pregătirea formării,
2. Realizarea activităţilor de formare,
3. Evaluarea participanţilor la formare,
4. Aplicarea metoelor si tehnicilor de formare,
5. Marchetingul formării,
6. Proiectarea programelor de formare,
7. Organizarea programelor şi stagiilor de formare,
8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.
Fundaţia România de Mâine

• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

• Perioda

20.07.2011- 29.08.2011

• Calificarea / diploma obtinuta

Educaţie pentru Uniunea Europeana - atestat

• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite

1. Instituţii Europene,
2. Introducere în dreptul Uniunii Europene,
3. Introducere în Politici Europene,
4. Fondurile Europene şi accesarea acestora,
5. Limbajul comunitar,
6. Programe Europene în domeniul Educaţiei.
Parteneriatul instituţional “ Îmbunătăţirea capacităţii de inserţie a tinerilor prin
intermediul programelor de formare, tehnologiei informaţiei şi comunicării”.

• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de

2003 – 2010
Doctorand, Doctor în ştiinţe economice – domeniul cibernetică şi statistică economică
Statistică – Analiza statistică a relaţiilor internaţionale ale României cu ţările Uniunii
Europene
Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică şi Informatică
Economică

formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

• Perioda
• Calificarea / diploma obtinuta
• disciplinale Principale studiate /
competente professionale
dobandite
• numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
•nivelul in clasificarea nationala
sau internationala

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE

LIMBA (I) MATERNA (E)

LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E)

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE

COMPETENTE SI APTITUDINI
ORGANIZATORICE

COMPETENTE SI APTITUDINI DE
UTILIZARE A CALCULATORULUI

Nivelul 6, doctorat

2004
Beneficiar al programului Leonardo da Vinci Exchange Program “Training Young People
for E-Market (TYPE).ro/2004/93080/EX
Principalul obiectiv al programului a fost acela de a oferi si promova permanent
calitatea VET(Vocational Education and Training) cu ajutorul unor metode şi modele
inovative precum e-learning.
Plymouth Training Provider Network
Plymouth University Media Production, Devon, UK

1993– 1997
Diplomă de licenţă
Licenţiat în ştiinţe economice

Universitatea Ovidius - Constanţa, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
specializarea Tranzacţii Internaţionale
Nivelul 5, universitar

Sociabilitate, responsabilitate, toleranţă, empatie, deschidere la noi experienţe, optimism,
independenţă.
Română

Engleză, franceză
Intelegere
Vorbire
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversatie
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2

Scriere
Exprimare scrisa
B2
B2

- Abilitate de relaţionare şi comunicare interpersonală
- Capacitate de lucru în echipă
- Abilitate de gestionare a situaţiilor conflictuale
- Capacitatea de organizare eficientă şi rapidă a activităţii profesionale
- Capacitate analiză şi sintetiză
- Capacitate de adaptare optimă la exigenţele activităţii profesionale
- Capacitate de argumentare a propriilor puncte de vedere
- Capacitatea de a opera rapid, flexibil şi eficient cu datele.
- Utilizare editor de texte Microsoft Word
- Calcul tabelar şi prezentări grafice în Microsoft Excel
- Prezentarea conţinuturilor cu ajutorul Microsoft Power Point
- Conceperea şi prezentarea proiectelor cu ajutorul pachetului Microsoft Office

- Utilizarea platformei E-Learning Blackboard

Proiecte şi cercetare
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

1.

Analiza rezultatelor financiare ale SC. Expert Financial - Accounting S.R.L..
Prognoze pe termen mediu şi lung şi identificarea metodelor optime de
îmbunătăţire a performanţelor economice. Contract nr. 54/09.06.2011, contract cu
mediul de afaceri 15 luni, 50000 RON – director de proiect,
2. Fii practic pregătit pentru o carieră de succes! Contract POSDRU/90/2.1/S/54481
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa
prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major
de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” – perioada 2010-2012 Expert pe termen lung
3. Practica studentilor economisti in medii bancare simulate Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 – Corelarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie: 2.1.
– Tranziţia de la şcoală la viaţa activă ID: 19015 – Director regional
4. Studenţi practicieni-studenţi activi şi integraţi - Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot
parcursul vietii cu piata muncii" Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la
scoala la viata activa". Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176 – expert
Consiliere şi orientare în carieră.
5. Posibilităţi de extindere a activităţii investiţionale a SC BEL COC IMPEX SRL CONTRACT 5/10,03. 2010 – 6 LUNI – membru
6. “Identificarea posibilităţilor de recuperare şi valorificare a creanţelor SC.
Timona-Trust S.R.L în condiţiile declinului pieţei imobiliare” Contract nr.
46/10.07.2011, contract cu mediul de afaceri 16 luni, 55000 RON – membru,
7. Starea financiară a României - CCFM 19.01.2010 – membru în echipa de
cercetare
8. COST Action 34 Gender and Well – Being: Work, Family and Public Policies 20052009 (www.ub.es/tig/GWBNet) –membru în echipa de cercetare

Data,
Semnătura,

