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 CURRICULUM VITAE 
  

Informații personale/ 

Personal information 

 

Prenume, Nume/First name, 

Name  

Cristina-Roxana, Tănăsescu 

Adresa/Adress Șelimbăr, str. Sabin Bălașa nr. 18B 

Telefon/Phone 0040269210375   

Fax  

E-mail cristina.tanasescu@ulbsibiu.ro 

Naționalitatea/Nationality română 

Data nașterii/Date of birth  9.10.1973 
  

Experiență/Work Experience  
  

Perioada/Date 2020 - prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Decan, Facultatea de Științe Economice, ULBS 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Dezvoltare organizațională 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educatie/ Invatamant superior 

  

  

Perioada/Date 2021-prezent 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
profesor universitar doctor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

conferenţiar in următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, 

Macroeconomie, Economie managerială 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania 
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Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educatie/ Invatamant superior 

  

Perioada/Date 2008 – 2010 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

activităţi administrativ-organizaţionale (ex: stabilirea strategiei de dezvoltare a 

relaţiilor internaţionale ale facultăţii) 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie / Invatamant superior 

  

Perioada/Date 2005 – 2021 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
conferenţiar universitar doctor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

conferenţiar in următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, 

Macroeconomie, Economie managerială 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie  / Invatamant superior 

  

Perioada/Date 2002 – 2005 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Lector universitar doctor 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Lector in următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, 

Doctrine economice, Previziune macroeconomică 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 

Victoriei, Romania 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie  / Invatamant superior 

  

Perioada/Date 2000 – 2002 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 

Asistent universitar doctorand 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Doctrine economice, 

Managementul calităţii, Analiză economico-financiară 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie  / Invatamant superior 
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Perioada/Date 1997 – 2000 

Ocupația sau poziția deținută/ 

Occupation or position held 
Preparator universitar doctorand 

Principalele activități și 

responsabilități/ Main activities 

and responsibilities 

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Doctrine economice, 

Managementul calităţii, Analiză economico-financiară 

Numele și adresa angajatorului/ 

Name and address of employer 
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania 

Tipul afacerii sau sectorul de 

activitate/ Type of business or 

sector 

Educaţie  / Invatamant superior 

  

  

Educație și pregătire 

profesională/ Education and 

training 

 

Perioada/Date 1.04.2019 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Atestat de abilitare în domeniul Economie 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

Conducere doctorat domeniul Economie 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

OMEN nr.3839/1.04.2019 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

postuniversitar 

  

Perioada/Date 1 August 2010 -30 septembrie 2011 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 

Diplomă studii post-doctorale: Şcoala Postdoctorală de Biodiversitate 

Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei 

necesare Ecosanogenezei 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

- teorie economică, metodologie economică, politică economică, modelare 

economică, analiză şi testare economică 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, București, 

Academia Română 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

postuniversitar 

  

Perioada/Date februarie 2010 
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Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Formator , certificat de absolvire seria F nr. 0016831 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Centrul DOCTUS, Sibiu 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

cod COR 241205 

  

Perioada/Date 1997-2004 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded 
Diploma de Doctor, în domeniul Economie. 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

- Microeconomie 

-  Macroeconomie 

- Doctrine economice 

- Economie mondială 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

postuniversitar 

  

Perioada/Date 1992-1997 

Denumirea calificării/ Title of 

qualification awarded  
Diploma de Licenţă în domeniul economic, specializarea Turism-Servicii, şef de 

promoţie 

Principalele competențe sau 

subiectul acoperit/ Principal 

subjects/occupational skills 

covered 

- Economie politică  

- Economia comerţului 

- Economia serviciilor 

- Tehnici promoţionale 

- Comportamentul consumatorului 

- Analiză economico-financiară 

Numele și tipul organizației 

furnizoare/ Name and type of 

organisation providing 

education and training 

Universitatea “Lucian Blaga” - Sibiu, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea națională 

și internațională/ Level in 

national or international 

classification 

universitar 

  

Limbă maternă/Mother 

language 

Română / Romanian 

  

Alte limbi/Other language(s)  
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Autoevaluare/Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

English    B1  B1  B2  B2  B2 

Italian   B2  B2  A2  A2  A2 

French   B2  B2  A2  A2  A2 

             

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Competențe și aptitudini 

organizaționale/ 

Organisational skills and 

competences 

Coordonare, planificare şi decizie – privind activităţile facultăţii; responsabil de 

proiect și școală de vară internațională, membru în cadrul proiectelor de 

cercetare implicând teme multidisciplinare şi diversitatea membrilor. 

  

Competențe și aptitudini în 

utilizarea computerului/ 

Computer skills and 

competences 

Capacitatea de a opera pe calculator, în calitate de utilizator de diferite programe 

informatice 

  

 

 

Alte competențe și aptitudini/ 

Other skills and competences 

 

Capacitate de comunicare şi de exprimare a ideilor, dobândită ca urmare a 

activităţii didactice, de predare prestate; abilități pentru lucru 

în echipă; capacitate de adaptare rapidă la mediile culturale 
  

  
  

 

 

Alte informații 

Link către Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=ZjNvxk8AAAAJ&hl=ro&oi=sra 

Link către ORCID https://orcid.org/0000-0001-8347-4014 

Link către Publons https://publons.com/dashboard/summary/ 

Web of Science ResearcherID  

ABE-9989-2020 

 

 

Data,  

21.11.2022        Semnătura, 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
https://publons.com/dashboard/summary/

