Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

DRĂCEA Raluca Mihaela
+40.754.098.993
raluca.dracea@eam.ase.ro
Sexul F | Data naşterii 25/06/1974 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCĂ
Poziția

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie
Agroalimentară și a Mediului
CONFERENȚIAR

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi și
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi și
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și
responsabilităţi

Februarie 2019-prezent

Conferențiar universitar doctor
Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Instituție de drept public
• Titular discipline: Finanțarea proiectelor de dezvoltare regională și rurală; Finanțarea organizațiilor
agroalimentare și de mediu; Proiecte de investiții în domeniul mediului; Proiecte de investiții în
mediul rural;
• Activitate de predare și seminarizare a disciplinelor
Octombrie 2008 – Februarie 2019

Conferențiar universitar doctor
Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Departamentul Finanțe, Bănci și Analiză Economică

Instituție de drept public
• Titular discipline: Finanțarea proiectelor din fonduri europene, Gestiunea financiara a
organizațiilor publice, Finanțele institutiilor publice, Finanțe publice;
• Activitate de predare și seminarizare a disciplinelor;
• Susținere de cursuri post universitare cu functionarii publici în domeniul administratiei publice;
• Susținere de cursuri în cadrul modulului de master „Managementul organizatiilor publice”
• Publicarea de articole în reviste de specialitate;
• Publicarea de studii și cărţi în calitate de autor şi coautor.
ianuarie 2015- aprilie 2016

Responsabil Dezvoltare proiecte, Departamentul de Fonduri Europene

Universitatea din Craiova
Instituție de drept public
• Analiză și monitorizare proiecte implementate la nivelul UCV;
• Întocmire rapoarte de progres.
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi și
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi și
responsabilităţi

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi și
responsabilităţi

mai 2012 – iunie 2013

Director administrativ adjunct, Directia Generala Administrativa

Universitatea din Craiova
Instituție de drept public
• Coordonarea bunei funcţionări a Direcţiei generale, a direcţiilor, compartimentelor şi a activităţilor
cu caracter functional;
• Proiectarea Strategiei financiare a Instituției pentru perioada 2012-2016, în colaborare cu celalalte
Directii de specialitate;
• Membru în echipa de autoevaluare a Strategiei financiare a Universitatii din Craiova în cadrul
Programului de Evaluare Instituţională (Institutional Evaluation Programme - IEP,
www.eua.be/iep)- cu scopul de a sprijini instituţiile participante în program în efortul de
dezvoltare a managementului strategic.
Octombrie 2004 - Septembrie 2008

Lector universitar doctor în cadrul catedrei de Finanțe Bănci
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova
• Titular discipline: Finanțele institutiilor publice, Finanțe publice, Finanțe internaționale;
• Activitate de predare și seminarizare a disciplinelor;
• Susținere de cursuri post universitare cu functionarii publici în domeniul administratiei publice;
• Publicarea de articole în reviste de specialitate;
• Publicarea de cărţi în calitate de autor şi coautor.
Februarie 2001 - Septembrie 2004

Asistent universitar în cadrul catedrei de Finanțe Bănci
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Universitatea din Craiova
• Seminarizarea disciplinelor: Finanțe publice, Finanțe internationale, Fiscalitate
• Publicarea de articole în reviste de specialitate;
• Publicarea de cărţi în calitate de autor şi coautor.
Februarie 1998 - Februarie 2001

Preparator universitar în cadrul catedrei de Finanțe Bănci
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Universitatea din Craiova
• Seminarizarea disciplinelor: Finanțe publice, Finanțe internationale, Fiscalitate;
• Publicarea de articole în reviste de specialitate.

EDUCATIE și FORMARE
Perioada

1999-2003

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de doctor în Economie

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Management public
Macroeconomie
Finanţe generale
Universitatea din Craiova

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

1997-1998

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Studii aprofundate – Management Financiar

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Management financiar
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Universitatea din Craiova
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
1992-1997

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă profesională în Finanțe

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Finanţe publice
Finanțele institutiilor publice
Management public
Universitatea din Craiova

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
• martie 2008, Departamentul de Economie, University of Verona, Italia, vizită de studiu şi stagiu
documentar în domeniul Fiscalității comparate;
• aprilie 2008, Universita' Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Dipartimento Economia e Istituzioni,
Italia, vizită de studiu şi stagiu documentar în domeniul Fiscalității comparate, certificat eliberat de
Dipartimento Economia e Istituzioni;
• mai 2008, Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Turcia, vizită de studiu şi stagiu documentar;
• septembrie 2008, Universidade Di Coimbra, Faculdade de Economia, Portugalia, vizită de studiu
şi stagiu documentar, certificat eliberat de Faculdade de Economia Coimbra;
• iunie 2009, Universitat Internacional de Catalunya, Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
din Barcelona, Spania, vizită de studiu şi stagiu documentar;
• 26 Martie – 06 Aprilie 2012, Robert Gordon University, Aberdeen, documentare și cercetare;
• 1 -7 iulie 2013, University of Piraeus, Grecia, program Erasmus, componenta de predare.

Specializari/Calificari

COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă

-

Româna

Alte limbi străine cunoscute

-

Engleza: Utilizator independent, nivel intermediar

Competenţe de comunicare

-

Abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi interpersonală formate în cariera de peste 22 ani şi
prin participarea la conferinţe de specialitate;
Disponibilitate de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor;
Capacitate de a lucra în cadrul unor grupuri constituite pentru îndeplinirea unor misiuni şi
atribuţii şi pentru derularea unor proiecte;
Capacitate de relaţionare cu instituţiile care concură la realizarea actului profesional.

Competenţe
organizationale/manageriale

-

Competențe dobândite la locul de
muncă

-

O buna cunoaștere a sectorului public obținută în cadrul colaborărilor cu administrația publică
locală și centrală ocazionate de:
elaborarea tezei de doctorat (2003);
susținerea de cursuri de formare pentru funcționarii din administrația publică centrală și locală
(2007-și în prezent);
organizarea de conferințe/seminarii/mese rotunde cu participarea reprezentanților autorității
publice locale;
înființarea de parteneriate locale.

-

elaborare studii și analize socio-economice;
scriere și implementare proiecte POCU;
scriere și implementare proiecte POCA;
elaborare planuri de afaceri;

-

Alte competențe

Competențe manageriale obținute ca urmare a ocupării postului de Director administrativ
adjunct al Universității din Craiova și ca urmare a coordonării proiectelor finanțate din fonduri
europene;
Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de
analiză şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor;
Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau speciale;
Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi capacitate de a utiliza
rezultatele controlului pentru îmbunătăţirea activităţilor;
Stimularea iniţiativelor şi promovarea unei atitudini proactive în cadrul colectivului coordonat;
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Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

consultanță financiară.
Sisteme de operare Microsoft si pachetul Office

Permis de conducere

Categoria B, 1993

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Publicații

•
•
•
•

Trainer

•
•
•
•

•

Conferințe

15 cărți în calitate de autor și co-autor;
26 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute
(reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale specifice domeniului);
26 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute
din ţară şi din străinătate;
29 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională.
Trainer curs „Management financiar”, Federatia Sindicatelor Libere din Îvățământ, mai-iunie
2016;
Trainer curs „Integritate și transparență în planificare și executie bugetara”, MDRAP, 2014;
Trainer curs acreditat ANC „Manager de proiect”, organizat de Regio Oltenia Consulting SRL,
decembrie 2013;
Trainer curs “Dezvoltarea proiectelor” în cadrul proiectului „Creşterea eficacităţii organizaţionale
a administraţiei publice locale prin furnizarea de module de pregătire în domenii specifice”,
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Cod SMIS: 20953, iunie 2012iunie 2013, proiect în cadrul caruia am format profesional 312 angajati din administrația publică;
Trainer curs „Politica fiscală și Integrarea Europeană” în cadrul proiectului Program de instruire
complex în vederea dezvoltarii abilităților manageriale la nivelul companiilor din Craiova și
Râmnicu Valcea, PHARE 2005 Coeziune economică și Socială, Dezvoltarea resurselor umane,
promovarea învaţării pe parcursul întregii vieţi, perioada: octombrie 2007-iunie 2008.

▪ Participarea la peste 30 conferințe naționale și internaționale

Premii

Premiu AFER, Premiul II pentru Literatura de specialitate economică din Domeniul Finanțe pentru
lucrarea Asigurări de viață și fonduri de pensii, Editura Universitaria Craiova, 2007, autori M.
Cristea, R. Dracea, N. Mitu, Diplomă Asociația Facultăților de Economie din Romania, seria LS, nr.
17/2008.

Apartenenta la societăți
științifice și profesionale

• Membru Consiliul Director AGER, filiala Craiova 2001-2008;
• Membru fondator COLEAD (International Society for Research în Leadership and
Organizational Culture), Miercurea Ciuc, Romania, 2006;
• Membru (inactiv) al Camerei Consultantilor Fiscali (2010);
• Evaluator proiecte CNCSIS (2008-2010) ;
• Evaluator ARACIS (2008-prezent);
• Conciliator SAL-Fin sectoarele: asigurări și reasigurări; pensii private; piața de capital (2020prezent).

Certificări

•
•
•
•
•
•
•

Certificat de absolvire curs autorizat ANC „Evaluator proiecte”, organizat de GS Consulting
Bucuresti (29.01.2015);
Certificat de absolvire curs autorizat ANC „Inspector/referent resurse umane”, eliberat de SC
CONULT RISC SRL, Craiova (24.03.2014);
Certificat de participare sesiunea de instruire “Integritate și etică în mediul universitar”, eliberată
de UEFISCCDI (2013);
Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC, cu tema „Comunicare în limba engleză”,
organizat de Centrul Lingvistic de Formare Profesională (2012);
Certificat de participare “Training de formare a evaluatorilor externi în domeniul calității
învățământului superior”, organizat de ARACIS (2011);
Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC „Manager proiect”, organizat de Kaizen
Training Consulting (14.04.2010);
Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC „Formator de formatori”, organizat de
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•

Fundaţia pentru Învîţământ, Bucureşti (02.06.2010);
Certificat de absolvire curs „Accesarea și utilizarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene”,
eliberat de Centre for International Public Policy and Administration, Bruxel, Belgia (2007).

ANEXE:
Listă lucrări
Data,

Semnătura,

20.05.2021
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