Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume CRIVEANU MARIA MAGDALENA
Adresă(e) Str. Parângului 94, Craiova, Dolj, cod poştal 200 719, România
Telefon
Mobil:
0765591515
E-mail mag_da64@yahoo.com
magda.criveanu@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 07.04.1990
Sex feminin
Locul de munca pentru Asistent universitar
Pozitia 35
care se candideaza
Disciplinele:
Management;
Marketing;
Managementul vânzarilor;
Economia turismului;Simulări manageriale,
Simulări de marketing, Simulări decizionale în turism şi servicii.
Departamentul de Management, Marketing, Administrarea Afacerilor.
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.
Universitatea din Craiova.
Experienţa profesională
Perioada

An univ. 2014/2015-prezent

Functia sau postul ocupat Cadru didactic asociat- Asistent universitar, Doctor în management
Activitati si
responsabilitati
principale

Numele si adresa
angajatorului
Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Conduce seminarii la disciplinele:
- Management;
- Marketing;
- Managementul vânzărilor;
- Economia turismului;
- Simulări de marketing;
- Economia întreprinderii;
- Simulări manageriale, Simulări decizionale în turism şi servicii.
Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
cod poștal 200 585, ROMÂNIA
Educaţie, Învăţământ superior

Perioada
1 martie 2018-prezent
Functia sau postul ocupat Expert curs/Formator în cadrul proiectului „Dezvoltare prin
antreprenoriat” ID POCU/82/3/7/103965.
Activitati si
-Participa la formarea grupului tinta in domeniul antreprenoriatului;
responsabilitati
-Participa la elaborarea cursului;
principale
-Desfasoara activitati de predare si de evaluare a cunostiintelor teoretice
si practice dobandite decatre membrii grupului tinta.
Numele si adresa
Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj
angajatorului
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
cod poștal 200 585, ROMÂNIA
Tipul activitatii sau
Cercetare
sectorul de activitate
Perioada
Februarie 2015-Decembrie 2015
Functia sau postul ocupat Expert Grup Ţintă în cadrul proiectului „AFRO - Antreprenoriat,
FoRmare şi Ocupare în regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si SudVest Oltenia”, ID: POSDRU/176/3.1/S/150788;
Activitati si
-Planificare activităţi de recrutare şi selectare a grupului ţintă (GŢ),
responsabilitati
înregistrare şi monitorizare a grupului ţintă, centralizarea formularelor
principale
şi a dosarelor pentru grupul ţintă;
-Asigurare consiliere şi acordarea sprijinului necesar în cadrul
Centrului de Sprijin pentru iniţierea afacerilor;
-Furnizare program de formare profesională în competenţe antreprenoriale.
Numele si adresa
Asociatia Mereu Pentru Europa Str. C.D. Fortunescu nr.18, Craiova,
angajatorului
Dolj.
Tipul activitatii sau
Organizaţie nonguvernamentală, proiecte europene
sectorul de activitate
Perioada
Mai 2014- Noiembrie 2015
Funcţia sau postul ocupat Expert comunicare şi publicitate în cadrul proiectului TRANSEL
"Stagii de practica şi consiliere pentru o tranziţie facilă de la şcoală la
viaţa activa pentru elevii din judeţul Gorj",ID
POSDRU/161/2.1/G/141724,2011/2012.
Activităţi şi
-Organizare campanii de comunicare, publicitate şi relaţii publice;
responsabilităţi
-Organizare evenimente: mese rotunde, întâlniri de lucru, organizare
principale
conferinţe;
-Realizare materiale de informare şi publicitate, redactare comunicate
de presă şi urmărirea publicării acestora, menţinerea contactului cu
grupul ţintă, realizarea rapoartelor de activitate, participarea la
elaborarea strategiei şi a documentelor privind activitatea de
comunicare şi publicitate.
Numele şi adresa
ASCLMMCO, str. Prelungirea Severinului nr.42, Craiova, Dolj, cod
angajatorului
poştal 200 609, ROMÂNIA
Tipul activităţii sau
Organizaţie nonguvernamentală, proiecte europene
sectorul de activitate
Perioada
2012-2013
Funcţia sau postul ocupat Expert în cadrul proiectului CONSTRUCT "Centru de Calificări
pentru Infrastructura Rutieră "ID proiect: POSDRU/82/5.1/S/ID
58322

Activităţi şi
-Organizare şedinte de lucru, întâlniri, mese rotunde;
responsabilităţi
-Participarea la întâlniri, şedinţe de lucru, realizarea de documente:
principale
rapoarte de activitate, fişe de pontaj, s.a.
Numele şi adresa
ASCLMMCO, Str. Prelungirea Severinului nr.42, Craiova, Dolj, cod
angajatorului
poştal 200609, ROMÂNIA
Tipul activităţii sau
Organizaţie nonguvernamentală, proiecte europene
sectorul de activitate
Perioada
2010-2012
Funcţia sau postul ocupat Asistent Manager – Proiect CONSEL- „Consilierea elevilor pentru o
tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă”, ID 62119
Activităţi şi
-Participarea la mese rotunde şi întâlniri prilejuite de activitatea de
responsabilităţi
organizare şi coordonare;
principale
-Elaborarea unui ghid practic care să vina în sprijinul activității
serviciilor de orientare şi consiliere profesională pentru învăţământul
preuniversitar.
Numele şi adresa
ASCLMMCO, Str. Prelungirea Severinului nr.42, Craiova, Dolj, cod
angajatorului
poştal 200 609, ROMÂNIA
Tipul activităţii sau
Organizaţie nonguvernamentală, proiecte europene
sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada

2014-2017
Doctorand în management
 Activitate de seminarizare la discipline din domeniul
Management-Marketing;
 Publicarea de articole în reviste de specialitate şi volume ale
manifestărilor naţionale şi internaţionale .
Calificarea / diploma
Diplomă de doctor: Doctor în Management (Ordin al Ministrului
obţinută
Educaţiei Naţionale nr.5298 din 05.10.2017)
Disciplinele principale
Titlul tezei: Influenţa Culturii asupra Performanţei Organizaţiei
studiate / competenţe
Discipline:
profesionale dobândite
 Epistemologia şi designul cercetării ştiinţifice în economie;
 Macroeconomie deschisă;
 Etica afacerilor şi responsabilitatea socială a corporaţiilor.
Numele şi tipul instituţiei Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj
de învăţământ
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
cod poștal 200 585, ROMÂNIA
Nivelul în clasificarea
Nivel 8 EQF/CEC şi din cadrul naţional al calificărilor (CNC 2013),
naţională sau
ISCED 11.
internaţională
Perioada
Octombrie 2016 – Martie 2017
Calificarea / diploma
Adeverinţa de absolvire curs Politică externă şi diplomaţie
obţinută
Disciplinele principale
Modulul 1 – Relaţii internaţionale
studiate / competenţe
Modulul 2 – Afaceri Europene
profesionale dobândite
Modulul 3 – Tehnici diplomatice
Numele şi tipul instituţiei Institutul Diplomatic Roman – sub egida Ministerului Afacerilor
de învăţământ /
Externe, Bucureşti, România.

furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/ diploma
obtinuta
Disciplinele principale
studiate/
Competente profesionale
dobandite

August 2015- Decembrie 2015
Bursă naţională doctorală în cadrul proiectului “Excelență
interdisciplinară în cercetarea științifică doctorală din România –
EXCELLENTIA”.
Participarea la seminarii, workshop-uri, studierea de materiale şi
elaborarea de rapoarte în domeniul de realizare a tezei de doctorat.

Numele si tipul institutiei Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare Victor Slăvescu,
de învatamant
Academia Română, Bucureşti, România.
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

2012-2014
Diplomă de master , în domeniul Management, programul de studii
„Managementul organizaţiilor publice” – media 10 - şef de
promoţie.

Disciplinele principale
studiate
Competenţe profesionale
dobândite

Marketing public, Managementul calităţii, Managementul strategic al
organizaţiilor, Managementul schimbării organizaţionale,
Managementul resurselor umane în administraţia publică.
Titlul de Master în domeniul Management.

Numele şi tipul instituţiei Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj
de învăţământ
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, cod poștal 200
585, România.
Nivelul în clasificarea
Nivel 7 din EQF/CEC şi din ISCED 11/ CNC 2013.
naţională sau
internaţională
Perioada
2012-2014
Calificarea / diploma
Diplomă de master în domeniul Limbă şi literatură, programul de
obţinută
studii: Limba engleză, studii teoretice şi aplicate - media 10 - şef de
promoţie.
Elemente de lingvistică aplicată, Metodologia cercetării, Competenţă
interculturală şi traducere, Nivele de limbă şi acomodare lingvistică,
Analiză de discurs, Aspecte culturale anglo-americane, ş.a.
Competenţe profesionale Titlul de Master în domeniul Limbă şi literatură.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj,
de învăţământ
cod poștal 200 585, România
Facultatea de Litere
Nivelul în clasificarea
Nivel 7 din EQF/CEC şi din CNC 2013/ISCED 11.
naţională sau
internaţională
Perioada
2009-2012
Disciplinele principale
studiate/

Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Diplomă de licenţă în specializarea Economia Comerţului,
Turismului şi Serviciilor, media 10 – şef de promoţie –
(Este admisă studentă cu cea mai mare medie la nivelul Universităţii
din Craiova la concursul de admitere din anul 2009).
Economia turismului, Management, Marketing, Economia
întreprinderii, Managementul vânzărilor, Logistica mărfurilor, Simulări
decizionale în comerţ, turism, servicii, Economie internaţională.
 Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;
 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;
 Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare;
 Asistenţă în managementul resuselor umane.
Licenţiat în ştiinţe economice

Numele şi tipul instituţiei Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea
de învăţământ
Afacerilor,adresa: Str. Al. I.Cuza, nr.13, Craiova, judeţul Dolj, cod poştal
200 585, România
Nivelul în clasificarea
Nivel 6 ISCED 11, CNC 2013.
naţională sau
internaţională
Perioada
2009-2012
Calificarea / diploma
Diplomă de licenţă. Licenţiat în filologie în domeniul Limbă şi
obţinută
literatură: Engleză- Germană –media 10-şef de promoţie(Este admisă studentă cu cea mai mare medie la nivelul Universităţii
din Craiova la concursul de admitere din anul 2009).
Disciplinele principale
Limba engleză, Literatură engleză, Literatură germană, Limba
studiate / competenţe
germană.
profesionale dobândite
 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii
de referinţă;
 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii
moderne;
 Dezvoltare abilităţi de comunicare, prin proiecte în echipă şi prin
participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi
profesională.
Numele şi tipul instituţiei Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj,
de învăţământ
cod poștal 200 585, România.
Facultatea de Litere, specializarea: Limba şi literatura engleză-limba şi
literatura germană.
Nivelul în clasificarea
Nivel 6 ISCED 11, CNC 2013.
naţională sau
internaţională
Perioada
2010-2011
Calificarea si diploma
Bursă de studii ERASMUS
obtinuta
Numele si tipul instituţiei Leopold Franzens – Universitatea Innsbruck, Austria
de învăţământ
Diplome obţinute în
domeniul Pedagogie
Perioada

2015-2016

Calificarea/ diploma
obtinuta

Certificat de absolvire, Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic, profilul socio-uman, curs Psihopedagogic – nivel II, forma zi,
media 10.

Numele si tipul instituţiei Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea
de învăţământ
Afacerilor,adresa:
Str. Al. I. Cuza, nr.13, Craiova, judeţul Dolj, cod poştal 200 585,
România
Perioada

2012-2014

Calificarea/ diploma
obţinută
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ

Certificat de absolvire, nivelul II, forma zi, Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic, media 10.
Universitatea din Craiova, adresa: str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj,
cod poștal 200 585, România
Facultatea de Litere

Perioada
Calificarea/ diploma
obtinuta
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ

2011-2012
Certificat de absolvire nivel I, forma zi, Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic, media 10.
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Str.Al.I.Cuza, nr.13, Craiova, judeţul Dolj, cod poştal 200 585, România

Perioada
Calificarea/ diploma
obtinuta
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ

2009-2012
Certificat de absolvire nivel I, forma zi, dublă specializare,
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, media 10.
Universitatea din Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj,
cod poștal 200 585, România.
Facultatea de Litere

Perioada
Calificarea/ diploma
obtinuta
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/ diploma
obtinuta

2009
Diplomă de bacalaureat, media 9,95.
Colegiul Naţional Elena Cuza, adresa:str.Mihai Viteazul, nr.12, Craiova,
cod poştal 200 417, România
Nivel 3 ISCED 11, CNC 2013

2005-2009: Elevă la învăţământul liceal cu frecvenţă
Certificat de absolvire a Liceului, profilul uman, specializarea filologie,
bilingv engleză, Colegiul Naţional Elena Cuza, Craiova, 2009.
(Reuşeşte prin concurs să ocupe la admiterea în liceu prima poziţie cu
cea mai mare medie în anul 2005).
Numele si tipul instituţiei Colegiul Naţional Elena Cuza, Craiova (România) - specializarea Bilingv
de învăţământ
Engleză, (media 10)- şef de promoţie.
Alte diplome obţinute
pentru recunoaşterea
contribuţiilor ştiinţifice

 Diploma de merit -şef de promoţie – acordată de Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor Craiova cu ocazia
absolvirii studiilor de licenţă, specializarea Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Craiova, pentru cele mai
bune rezultate obţinute în procesul de învăţămât.
 Diploma-calificativul EXCELENT la concursul „Invaţă de la
toate”, ISJ Dolj.

 Diploma de participare, Prin inter-disciplinaritate la excelenţă
în cercetarea ştiinţifică doctorală, acordată în cadrul
proiectului EXCELLENTIA, implementat de Centrul de
Cercetari Financiare şi Monetare Victor Slăvescu, Academia
Română, Bucureşti, România.
 Diploma-premiu special Zilele Marin Sorescu, Primăria
Municipiului Craiova.
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Româna
Limbi străine cunoscute Limba Engleză: nivel avansat
- Atestat profesional de competenţe profesionale, dobândind competenţe
lingvistice de nivel avansat în limba engleză, eliberat de Colegiul
Naţional Elena Cuza, Craiova, media 10, 00, anul 2009.
- Certificat Cambridge ESOL , eliberat de Universitatea Cambridge,
Marea Britanie, Level 2 Certificate in ESOL International, Certificate in
Advanced English, Council of Europe level C1 (iunie 2008).
Limba Germana: nivel independent
Autoevaluare
Nivel european (*)
Înţelegere
Ascultare
Citire
Limba germană
Limba engleză

B1
C1

B2
C1

Vorbire
Participare la Discurs
conversaţie
oral
B1
B1
C1
C1

Scriere
Exprimare scrisă
B2
C1

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

Competenţe şi abilităţi
sociale

-Capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe constituită cu ocazia
implementării diferitelor proiecte de cercetare care presupun
interacţiunea, cooperarea, relaţionarea şi implicarea tuturor membrilor
echipei;
-Capacitatea de colaborare şi de stabilire cu mare uşurință de relații
interumane excelente cu studenții şi colegii, atât români cât şi străini;
-Manifest empatie socială, toleranţă şi flexibilitate în activitatea
profesională şi în societate şi dau dovadă de o mare putere de
adaptabilitate în faţa unor situaţii noi, neprevăzute;
-Abilităţi de comunicare eficientă scrisă şi orală formate în timp prin
activitatea didactică cu studenţii şi prin participarea la conferinţe de
specialitate sau în cadrul proiectelor de cercetare (conferinţe de
deschidere/închidere proiect) prin exprimarea cu multă claritate a ideilor
dar şi ascultarea şi respectarea părerilor expuse de către participanţi.

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

-Capacitatea de a planifica, organiza, coordona şi motiva activitatea
unor grupuri de oameni care s-a concretizat atât prin activitatea
didactică cu studenţii cât şi prin funcţiile de Expert grup ţintă şi de
Formator Competenţe antreprenoriale îndeplinite în cadrul proiectelor
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi nu numai;
- Capacitatea de analiză şi sinteză a metodelor şi formelor moderne
utilizate în procesul de predare-învăţare cu orientarea spre rezultate ;
-Abilităţi în crearea unui mediu de învăţare adecvat, atractiv prin
motivarea studenţilor de a participa cu entuziasm la desfăşurarea
procesului de învăţământ centrat pe student; coordonarea şi conducerea
activităţilor didactice prin exemplu personal, corectitudine, simţ al
responsabilităţii şi aprecierea obiectivă a competenţelor profesionale.

- utilizator Microsoft Office(Excel, Power Point, Word) Internet.
Competenţe şi
aptitudini de utilizare a
calculatorului
Membru „Asociaţia Societate de Cercetare în Leadership, Management,
Membru în asociaţii
ştiinţifice profesionale Marketing şi Cultură Organizaţională”.
Activităţi universitare

Permis de conducere
Certificate de absolvire
acreditate
CNFPA/ANC

-Participarea la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de
învăţământ superior la Universitatea din Craiova;
-Participarea la evenimente dedicate sărbătoririi a 50 de ani de
învăţământ economic superior la Craiova;
-Participarea la elaborarea dosarului de evaluare academică la
specializările de Management şi Marketing alături de Directorul
Departamentului MMAA, FEAA Craiova;
-Participarea la activităţi de supraveghere a candidaţilor cu ocazia
desfăşurării examenelor de admitere la masterat;
-Participarea la activităţi de promovare a ofertei educaţionale la FEAA
Craiova, Universitatea din Craiova.
Permis de conducere categoria B din anul 2008.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC - cu tema
„Dezvoltator de E-learning, ” organizat de SC EARLING
SOFTWARE SRL Arad, certificat de competenţă pentru
standardul ocupaţional cod COR 235905, anul 2017, media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC-cu tema
„Formator”, organizat de Asociaţia DOMINOU, certificat de
competenţă pentru standardul ocupaţional cod COR 242401,
anul 2015, media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC –cu tema
„Consilier vocaţional”, organizat de Asociaţia DOMINOU,
certificat de competenţă pentru standardul ocupaţional
cod COR 242315, anul 2014, media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC – cu tema
„ Inspector Resurse Umane”, organizat de A.C.C.E.S.Oltenia,
Craiova, certificat de competenţă pentru standardul ocupaţional
cod COR 342304, anul 2011, media 10.
 Certificat de absolvire curs acreditat CNFPA/ ANC –cu tema
„Asistent Relatii Publice si Comunicare”, organizat de
A.C.C.E.S. Oltenia, Craiova, certificat de competenţă pentru
standardul ocupaţional cod COR 342906, anul 2010, media 10.

Diplome obţinute pentru
participarea la cursuri /
sesiuni de instruire /
workshop-uri /
simpozioane / conferinţe

 Diploma de participare la cursurile de „Self Assessement, ”
„Presentation Skills”, ”Opportunities in E.U.” şi Career
Planning” organizate de AIESEC Craiova, în cadrul
Programului World Citizenship, Craiova, 2007.
 Diploma de participare la conferinţa internaţională „ Language,
Literature and Cultural Policies:Centres and (Ex-)
Centricities”, organizată de Departamentul de studii angloamericane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova,
2010.
 Certificat de participare la Conferinţa internaţională „
Competitiveness and Stability in Knowledge based Economy”,
14-15 mai, Craiova, 2010.
 Certificat de participare la Proiectul „Student Jobs Club”,
organizat de casa de Cultură a Studenţilor Craiova şi ACCES
Oltenia, anul 2010.
 Diploma de participare la seminarul „Egalitate de şanse şi de
gen”, organizat în cadrul proiectului „Profem-Promovarea
femeilor pe piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia”,
Craiova, 20 februarie 2015.
 Certificat de participare la Conferinţa internaţională
„Competitiveness and Stability in Knowledge based Economy,
28-29 octombrie, Craiova, 2016.
 Certificat de participare la Conferinţa internaţională
„Competitiveness and Stability in Knowledge based Economy,
26-27 octombrie, Craiova, 2012.
 Certificat de participare la Conferinţa internaţională
„Competitiveness and Stability in Knowledge based Economy,
27-28 octombrie, Craiova, 2017.
 Certificat de participare la Conferinţa internaţională Eco-Trend
2015, Performance, Competitiveness and Creativity, 27-28
noiembrie, Tg.Jiu, 2015.

Aptitudini şi competenţe
artistice
diplome/certificate
obţinute

 Diplomă acordată de Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară
de Arte şi Meserii „CORNETTI „ pentru absolvirea cursurilor,
specialitatea „PIAN” (5ani), anul 2004, media 10.
 Diplomă acordată de Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară
de Arte şi Meserii „CORNETTI” pentru absolvirea cursurilor,
specialitatea „DANS CLASIC” (5 ani), anul 2001, media 10.
 Diplomă acordată de Consiliul Judeţean Dolj, Şcoala Populară
de Arte şi Meserii „CORNETTI” pentru absolvirea cursurilor,
specialitatea „BALET CONTEMPORAN” (2 ani), anul 2003,
media 10.
Cartea intitulată The Influence of Culture on Organizational
Performance, Verlag Berlin :Academica Greifswald Germany,
2017, este disponibilă în Biblioteca Naţională a Germaniei.

Cărţi în biblioteci
internaţionale

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=criveanu

Anexe: Lista de lucrari

Data, 21.05.2018

Semnatura:

