
     
  

 

                    

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vasiliu Cristinel 

Adresă(e) București, str. Serg. Gheorghe Lățea nr. 12, bl. C47, sc. A, ap. 46, sect. 6 

Telefon(oane) 0766546221   

Fax(uri)  

E-mail(uri) cristi_vasiliu@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) română 
 

 

Data naşterii 27.08.1970 
 

 

Sex bărbătesc 
  

Domeniul ocupațional vizat Academia de Studii Economice din București 

Funcţia în cadrul comisiei Membru comisie de susținere teză de abilitare 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate    

  Din septembrie 2020 până în prezent 

  Membru Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor 

  Activități de evaluare 

  CNATDCU 

  Învățământ superior și cercetare 
  

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate      

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

        Activități și responsabilități principale 

                Numele și adresa angajatorului 

   Tipul activității sau sectorul de activitate 

                                                     

Perioada  

  Din iulie 2018 până în prezent 

  Director Școala doctorală Administrarea afacerilor 

  Activități de cercetare, îndrumare, coordonare și administrative 

  Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, sect. 1 

  Studii doctorale 

 

  Din 2016 până în prezent 

  Profesor universitar 

  Activități didactice – cursuri și seminarii; activități de cercetare 

  Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, sect. 1 

  Învățământ superior și cercetare 

   

     2012 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat   Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice – cursuri și seminarii; activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, sect. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare 
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Perioada 

 
2002- 2012 

                       Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice – cursuri și seminarii; activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, sect. 1 

                                                   

Perioada 

 
1999 - 2002 

                       Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice - seminarii; activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, sect. 1 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare 

                                                  
 Perioada 

 
1997 - 1999 

                       Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice - seminarii; activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Piața Romană nr. 6, sect. 1 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior și cercetare 

                                                   
Perioada 

 
1995 - 1997 

                       Funcţia sau postul ocupat Director comercial 

      Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activități de import – export; managementul relațiilor cu clienții și furnizorii 

Numele şi adresa angajatorului SC Sincovall Com SRL; București, str. Ghimpați nr. 23, sect. 4 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 

 
 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada  
Calificarea/diploma obținută 

 
Perioada 

  2018 
  Certificat de abilitare – domeniul Administrarea Afacerilor 
 
  2000 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Redactare lucrări științifice; cercetare  de piață; managementul firmelor de comerț;         
întocmire planuri de afaceri; măsurarea performanțelor firmelor de comerț; cultură 
organizațională. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

  Studii doctorale 
 
 
  1997 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Logistică, Tehnici de negociere și uzanțe de protocol, Tehnici și instrumente de plată, 
Diagnosticare și evaluare în afaceri, Sisteme informatice în proiectarea afacerilor, 
Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice din București 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

  Masterat 
 
 
  1990 – 1995 
  Diplomă de Licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Cercetări de marketing, studierea comportamentului consumatorului, comerț cu amănuntul    
și cu ridicata, analiză economico-financiară, sisteme informatice, relații economice 
internaționale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 
 

Perioada 

Licență 
 
 
 
1985 – 1989 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, fizică, chimie, limba română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică – Fizică „Petru Rareș” Piatra Neamț 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 

Studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare  Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  B2 
Utilizator 

independent   
B2 

Utilizator 
independent   

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Director Școala doctorală Administrarea afacerilor; redactor Amfiteatru economic; redactor Frontiers in 
Psychology; Membru CSUD; Membru în consiliul departamentului și al facultății; coordonarea și 
antrenarea echipei – comisii de admitere; planificarea activităților; disciplină; capacitatea de a lucra 
peste un program prestabilit; leadership. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoștințe mecanice, electrice 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Implicarea în activități de protecția consumatorului; relații cu mediul de afaceri și administrația centrală 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe de operare în programele Word, Excel, Power Point, SPSS; 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare   Redactare cărți, articole științifice, participare în proiecte de cercetare, consultanță în afaceri 

 

 
 

 
          Semnătura, 

             

Data,
15.02.2022
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