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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CRĂCIUN LILIANA 

Adresa(e) Bucuresti, ROMANIA 

Telefon(-oane) 021/3362686 ; Mobil: 
0722171745  

  

Fax(uri) 021/3362687 

E-mail(uri) liliana.craciun@economie.ase.ro ; craciun_lili@yahoo.com 

  

Nationalitate(-tati) Romana 

  

Data naşterii 18 noiembrie 1967 

  

Sex Femeiesc 

Experienţa profesională  

Perioada  2012- prezent 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6,Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Certificat de evaluare: DMC:2017 
Calificativul : FOARTE BINE 

Perioada  2017- prezent 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6,Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                            Sef birou ERASMUS 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Participă la realizarea strategiei Universităţii prin componenta ce ține 
de programele europene și relațiile cu universităţi, companii asociaţii sau 
alte tipuri de instituţii Europene şi asigură implementarea strategiei de 
internaționalizare a Universităţii;  

-  Întocmeşte și supune aprobării Consiliului de administrație sau 
Senatului regulamente, norme şi proceduri privind: organizarea proceselor 
de selecţie pentru beneficiarii de granturi, primirea studenţilor străini, 
echivalarea studiilor etc;  

-  Informează potențialii promotori de proiecte cu privire la actualele 
programe comunitare educaţionale şi diseminează informaţiile referitoare 
la Programul Erasmus;  

-  Elaborează propuneri de proiecte în cadrul programelor comunitare;  

- Acordă sprijin promotorilor de acţiuni finanţate din fonduri comunitare 
şi asigură avizarea tehnică a proiectelor care implică instituţia; 
Organizează procesul tehnic de selecţie pentru mobilităţi Erasmus din 
cadrul universității;  

- Informează şi consiliază beneficiarii sau potenţialii beneficiari de 
granturi de mobilitate;  

mailto:liliana.craciun@economie.ase.ro
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 - Organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor 
studenţilor şi cadrelor didactice, pe principiile Cartei europene pentru 
calitate în mobilitate şi ale Cartei Universităţii; 

-  Gestionează contractele de finanţare încheiate cu AN pentru finanţarea 
mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor didactice;  

-  Coordonează raportarea către Ministerul Educaţiei Naționale, Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale, şi alte instituţii abilitate, asupra proiectelor care se derulează 
în cadrul Universităţii;  

-  Asigură corespondența cu partenerii externi şi promovează dezvoltarea 
de noi parteneriate;  

- Menține corespondența cu partenerii din străinătate pentru organizarea 
operativă şi eficientă a mobilităților INCOMING;  

-  Oferă consultanță și sprijin studenților INCOMING;  

-  Organizează evenimente de informare cu privire la proiectele derulate;  

- Organizează acţiuni de diseminare a rezultatelor proiectelor;  

-  Elaborează materiale informative, ghiduri practice, broşuri necesare 
bunei desfăşurări a activităţilor finanţate prin programele comunitare  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrativ 

Perioada  2012 –2015 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, Piata Romana, nr.6,Sector 1, 
Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Prodecan – Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- elaborarea şi acreditarea planurilor de învăţământ; 
- gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor cu mediul de afaceri; 
- gestionarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale facultăţii; 
- gestionarea activităţii de cercetare ştiinţifică;  
- medierea relaţiilor cu studenţii si cu cadrele didactice. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant si cercetare 

Perioada  2007 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6,Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Conferentiar universitar doctor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- titularul cursului „Microeconomie ,Macroeconomie” ,  
- titularul cursului, Politici Economice, predat la anul III, Facultatea : 

Economie Teoretica si Aplicata, 
- titularul cursului, Modele de Afaceri, predat la masterul Analize si 

Strategii, Facultatea : Economie Teoretica si Aplicata 
- curs Economie,predat la anul II, Academia Tehnica Militara 
- îndrumarea activităţii de seminar;  

- cercetare ştiinţifică în domeniu;autor a peste 35 de studii si carti de 
specialitate; indrumarea lucrarilor de licenta; 

- profesor coordonator al lucrarilor pentru obtinerea gradului didactic  in 
invatamantul preuniversitar. Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic. 

- organizarea de sesiuni si simpozioane stiintifice ;membru in consiliul 
de administratie al facultatii:Contabilitate si Informatica de Gestiune 

- membru in consiliul de administratie al facultatii  Economie Teoretica 
si Aplicata 

- Director şi membru în proiecte de cercetare naţionale; 
- Membru evaluator în comisii de doctorat 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant si cercetare 

Perioada  2000 – 2007 
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Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Lector universitar doctor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- titularul cursului „ Microeconomie ,Macroeconomie 
- îndrumarea activităţii de seminar; 

- cercetare ştiinţifică în domeniu; 
- indrumarea lucrarilor de licenta; 
- profesor coordonator al lucrarilor pentru obtinerea gradului didactic in 

invatamantul preuniversitar. Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic 

- participarea la admitere; 
- organizarea de sesiuni si simpozioane stiintifice ; 
- membru in consiliul de administratie Contabilitate si Informatica de 

Gestiune 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2014-2015 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Membru în grupul țintă - POSDRU/157/1.3/S/135590. Beneficiar: 
Universitatea de Vest din Timișoara / Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic ASE-București Partener al proiectului , 2014-2015 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborarea rapoartelor stiintifice 
Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2014-2015 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Director proiect (partener): Conf. univ. dr. Crăciun Liliana (ASE), 
Contract POSDRU/160/2.1/S/137280; Tema: Studenții de azi, 
profesioniștii de mâine, Perioada de derulare: 2014-2015 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Elaborarea rapoartelor stiintifice 
Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea 

atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2014-2015 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Expert pe termen lung,-Responsabil cu calitatea- 
POSDRU/156/1.2/G/140317- P.A.S.- Profesori+Angajatori+Studenti- 
Un PAS mai aproape spre educatia orientata catre angajare” proiect 
cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Asigurarea comunicarii cu partenerii din cadrul proiectului si 
respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de 
parteneriat. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2010-2013 
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Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Director al proiectului de cercetare:Dezvoltare economica locala in 
contextul regionalizarii: Efecte, Constrangeri si Semnificatii.Numar 
contract: 627/2.12.2010-2013 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborarea rapoartelor stiintifice 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2007-2008 

Numele şi adresa angajatorului  

Funcţia sau postul ocupat                           Director al proiectului de cercetare: Studiu privind impactul la nivel 
microeconomic a procesului investitional necesar in conditiile pietei 
europene si crearea atributelor competitive la nivel de firma in piata unica 
europeana. Număr contract: 7/19.02.2007 DCE 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2007-2008 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Membru in colectivul de cercetare constituit in vederea elaborarii 
proiectului: Oportunitari de investitii pe pietele de capital din Europa 
Centrala si de Est.Analiza pietelor regionale: Romania-Ungaria-Bulgaria-
Austria.Număr contract: 13/13.03.07 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea 
atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2002 – 2004 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Membru in colectivul de cercetare constituit in vederea elaborarii 
proiectului; Proiect de cercetare la nivel national; Politici  
macroeconomice în România din  perspectiva Integrării Europene. 
Avantaje şi  riscuri ale integrării. finantare  prin concurs CNCSIS. Numar 
contract:351/2002 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectului in vederea 
atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte standarde de calitate. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
 

Perioada  2000 – 2002 

Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Membru in colectivul de cercetare constituit in vederea elaborarii 
proiectului: Riscurile economiei Romanesti si nevoia de finantare externa; 
finanţare prin concurs CNCSIS. Numar Contract:130/2000 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Realizarea obiectivelor stabilite in cadrul proiectului de cercetare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare si invatamant 
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Perioada  1993 – 2001 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic Viilor, Str.Viilor, nr.38, sector 5, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Profesor  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- titular la disciplina Economie clasa-a X a şi XI-a; 
- şef de catedră la disciplinele Socio-Umane; 
- director de proiect Leonardo Da Vinci – Schimb şi Plasament; 

- coordonator în cadrul Programului “Junior Achievement”; 
- profesor-diriginte; 
- îndrumarea activităţii elevilor; 
- membru în cadrul Programului Phare; 
- membru în consiliul de administraţie; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant 
 

Perioada  1994 – 1998 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic Viilor,Str.Viilor, Nr.38, sect 5, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Profesor la Şcoala postliceală - Viilor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Titularul cursurilor: Economia Turismului; Management  turistic; 
- îndrumarea lucrărilor de diplomă; 
- îndrumarea activităţilor practice de laborator; 
- organizarea de cercuri şi simpozioane ştiinţifice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant 
 

Perioada  1998 – 2001 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic Viilor,Str.Viilor, Nr.38, sect 5, Bucuresti 

Funcţia sau postul ocupat                           Director de proiect “Leonardo da Vinci”, secţiunea: “Schimb şi 
Plasament” în cadrul Grupului Şcolar Economic Viilor, cu următoarele 
stagii de pregătire: 

- Italia, 2001, Insituto Professionale di Stato 

- Franţa, 2000, Saint –Quay-Portrieux; 
- Italia, 1999, Instituto Professionale di Stato; 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Elaborarea rapoartelor stiintifice 
Coordonarea studentilor in stagiile de pregatire din: Italia, 1999, 

Instituto Professionale di Stato;;Franţa, 2000, Saint –Quay-Portrieux; 
Italia, 2001, Insituto Professionale di Stato 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Schimb si Plasament educational 
 

Educatie si formare Invatamant 

Perioada 26.02.2017 – 1.03.2017 

Calificarea / diploma obţinută Curs- Erasmus+ Programme – Learn how to be successful in obtaining 
funds for education, training, youth, and sport. Company name: European 
Academy for Education and Social/Certificat de absolvire SERIA H 

Nr.0000106. Nr 106  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, Piata Romana, nr.6, Sector 1, 
Bucuresti 

Discipline principale studiate / 
competenţe ,dobândite 

Managementul didactic al invatamantului la distanta (structuri de 
management,curricula programelor,calendarul disciplinelor,programe 
analitice); 

Proiectarea si elaborarea manualelor specifice invatamantului la 
distanta; 

Evaluarea calitatii programelor de invatamant la distanta; 
Tehnologii didactice si comunicarea in sistemul de invatamant la 

distanta; 
Proiect de utilizare a cursului. Managementul Educatiei la Distanta 

http://academy-europa.eu/index.php/live-home/education/live-courses/erasmus-plus-programme-feb2017
http://academy-europa.eu/index.php/live-home/education/live-courses/erasmus-plus-programme-feb2017
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Nivelul în clasificarea natională sau 
Internatională 

POSTUNIVERSITAR 
 

Perioada  2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire. SERIA D.0076398, Nr.5 data 
eliberarii:17.01.2007 

Formator/cod COR 241205, Organizat de: SC Mentor Human Resources 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

SC Mentor Human Resources; Furnizor formare profesionala cu 
nr.12136027.04.2007 

 

Discipline principale studiate / 
competenţe ,dobândite 

Pregatirea formarii; 
Realizarea activitatilor de formare ; 
Evaluarea participantilor la formare; 
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare; 
Marketing-ul formarii; 
Proiectarea programelor de formare; 
Organizarea programelor si a strategiilor de formare; 
Evaluarea,revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de 

formare. 

Nivelul în clasificarea natională sau 
Internatională 

POSTUNIVERSITAR 
 

Perioada 1994 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută STUDII DOCTORALE ASE BUCURESTI 
Diplomă DOCTOR ÎN STIINłE ECONOMICE, DOMENIUL 

ECONOMIE, SUSTINUTA 30.08.1999, confirmată pe baza Ordinului 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3337/25.02.2000 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti Facultatea de Economie 

Discipline principale studiate / 
competenţe ,dobândite 

Studii doctorale in domeniul pietei de capital 

Nivelul în clasificarea natională sau 
Internatională 

Universităţi de cercetare avansată şi educaţie 
 

Perioada 1988 – 1993 

Calificarea / diploma obţinută LICENTA, specializarea Economie Generala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, Piata 
Romana, nr.6, Sector 1, Bucuresti Facultatea de Economie 

Discipline principale studiate / 
competenţe ,dobândite 

- Analiza microeconomica si macroeconomica, analiza financiara, drept, 
politici economice 

Nivelul în clasificarea natională sau 
Internatională 

Invatamant Superior 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- Cercetare stiintifica 
- Activitate didactica 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e)   

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine 

Limba Franceza Bine Bine Bine Bine Bine 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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Competente şi abilităţi sociale Bun orator, bun pedagog, capacitate de a lucra in echipa, abilitate de a 
lucra cu publicul, abilitati de comunicare in general 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitatea de a organiza si coordona echipe de lucru, abilitati de a 
intocmi si implementa planuri de management. 

  

Competenţe şi cunoştinţe  
de utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe PC : 
Microsoft Office (Word, Excel and Power Point), Internet technology, 

Borland  C++, FoxPro, E-views 

Alte competenţe şi aptitudini Perseverenta si ambitioasa 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informatii suplimentare Burse obtinute: 
Staff mobility for training –MOBILITY AGREEMENT, ARISTOTLE 

University OF THESSALONIKI, GREECE, SEPTEMBER,19TH, 2016 till 
SEPTEMBER,25TH, 2016. 

 Stagiului de mobilitate la ESSEC Business School, Cergy - Pontoise Cedex, 

Franţa, 2012 

 Insituto Professionale di Stato, Italia, 2001; 
Saint – Quay – Portrieux, Franţa, 2000; 
Instituto Professionale di Stato, Italia, 1999; 
Premii obtinute: 

- PRECISI 2019 – UEFISCDI – pentru articolul “Are Seat and Aisle 
Interferences Affecting the Overall Airplane Boarding Time? An Agent-
Based Approach” Link: https://uefiscdi.gov.ro/resource-822448 

- PRECISI 2019 – UEFISCDI – pentru articolul “ Modeling the Consumers 
Opinion Influence in Online Social Media in the Case of Eco-friendly 
Products ” Link: https://uefiscdi.gov.ro/resource-822359 

- PRECISI 2019 – UEFISCDI – pentru articolul “ Establishing the Proper 
Seating Arrangement in Elevated Lecture Halls for a Faster Evacuation 
Process ” Link: https://uefiscdi.gov.ro/resource-822359 

Diploma pentru cercetare stiintifica N.G. ROEGEN, 2001; 
Diploma pentru cercetare stiintifica N.G. ROEGEN, 2002; 
Diploma pentru cercetare stiintifica N.G. ROEGEN, 2003;  
Certificate of Attendance (International Conference”Romania within the EU: 

OPPORTUNITIES, REQUIREMENTS AND PERSPECTIVES”.May 2007, 
Sibiu Romania; 

Certificate of Attendance (International Symposium, Econnomy, Society, 
Civilization organized by:The Faculty of Economics and Fin Media), 2007 
Bucharest, Romania. 

Anexe Atasez: LISTA DE LUCRĂRI; AUTOEVALUARE; COMUNICARI 
STIINTIFICE PREZENTATE LA MANIFESTARI DIN TARA SAU 
STRAINATATE; CONTRACTE DE CERCETARE 

 
                                  
                                                                                                                                                    Semnatura,  
 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-822448
https://uefiscdi.gov.ro/resource-822359
https://uefiscdi.gov.ro/resource-822359

