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INFORMAŢII PERSONALE Marian CRĂCIUN 
 

  

București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 12, Bl. M16, Sc. 2, Ap. 88, Sector 6, România  

004-0744.24.40.30   

marian.craciun74@gmail.com 
marian.craciun@g.unibuc.ro 

Sexul Masculin 

Data nașterii 19/12/1974 

Naționalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

POZIŢIA PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ Consiliul Director ACROM 

1998-prezent Director al Departamentului Servicii pentru Studenţi (din ianuarie 2016, 
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră) – Universitatea din 
Bucureşti 
Consilier carieră/Expert programe de consiliere și orientare 
profesională/Administrator financiar/Trainer 

Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, cod poştal 050107 

▪ coordonarea activităţilor de consiliere a liceenilor şi studenţilor în ceea ce priveşte orientarea spre o 
carieră corespunzătoare;  

▪ coordonarea şi elaborarea strategiilor de lucru pentru Centrul de Informare, Orientare şi Consiliere 
Profesională pentru studenţi, a Biroului Marketing Educaţional şi Producţie Publicitară, a Biroului 
Servicii pentru Studenţi şi a Biroului Plasare din cadrul Universităţii din Bucureşti; 

▪ editarea materialelor necesare campaniilor de promovare ale UB; 

▪ elaborarea de proiecte şi strategii pentru promovarea ofertei educaţionale ale UB (Târgul Educaţiei, 
campanii de promovare în licee, târguri şi expoziţii); 

▪ organizarea activităţilor de orientare si consiliere a liceenilor şi studenţilor;  

▪ coordonarea proiectelor de integrare socială pentru studenţii UB; 

▪ administrarea site-ului www.ciocp.ro şi a bazei de date cu studenţi şi absolvenţi aflaţi în căutarea unei slujbe 
part-time ori full-time. 

Educaţie; Consiliere de carieră, Informare, Orientare în carieră, Comunicare în carieră, Marketing 
educaţional 
 

2016-prezent Facilitator pentru licee, programul ROSE (Romania Secondary Education Project) 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Unitatea de Management al Proiectelor cu 
Finanţare Externă 
Str. Spiru Haret, nr. 12, etaj 2, camera 4, sector 1, Bucuresti 

Medierea și organizarea activităților necesare pentru depunerea proiectelor și pentru implementarea 
Proiectului ROSE în liceele selectate, prin activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare 
vocațională,  de dezvoltare personală, de mediere la nivelul comunității locale. 

2009-prezent Expert în consiliere de carieră/Trainer pentru programe de comunicare în 
carieră/Formator, în cadrul mai multor programe POS DRU 
(POSDRU/90/2.1/S/61837, POSDRU/86/1.2/S/62689, 
POSDRU/109/2.1/G/82312, POSDRU/106/5.1/G/76138, 
POSDRU/161/2.1/G/133766, POSDRU/161/2.1/G/136223, 
POSDRU/160/2.1/S/137280, POSDRU/161/2.1/G/138487) 

mailto:marian.craciun74@gmail.com
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Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, Sector 5, cod poştal 050107 

Asociaţia Pro Est, Extreme Training SRL, Technical Training SRL, Asociaţia Smart Projects SRL 

▪ Consilierea vocaţională şi de carieră a subiecţilor din programele POS DRU;  

▪ Training de comunicare în consiliere de carieră; 

▪ Cercetare de piaţă şi evaluarea programelor de consiliere de carieră; 

▪ Coordonarea echipelor de consilieri din cadrul proiectelor; 

▪ Elaborarea de strategii pentru activităţile de consiliere de carieră. 
Educaţie; Consiliere de carieră, Informare, Orientare în carieră, Comunicare în carieră, Marketing 
educaţional 

2004-2006 Consilier al Rectorului Universităţii Titu Maiorescu 
Expert în Relaţii Publice; expert în consiliere de carieră 

Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, cod poștal 040441 

▪ coordonarea activităţilor de consiliere a liceenilor şi studenţilor în ceea ce priveşte orientarea spre o 
carieră corespunzătoare;  

▪ coordonarea şi elaborarea strategiilor de lucru pentru Centrul Consiliere Profesională pentru studenţi 
din cadrul UMT; 

▪ editarea unor materiale de prezentare a facultăţilor UTM; elaborarea Ghidului Erasmus; 

▪ elaborarea de strategii pentru promovarea ofertei educaţionale a UTM; organizarea primei ediții a Zilelor Porților 
Deschise. 

Educaţie; Consiliere de carieră, Informare, Orientare în carieră, Comunicare în carieră, Marketing 
educaţional 

2005-2006 Consilier de carieră pentru studenţii Universităţii Nicolae Titulescu 

Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti, Calea Văcărești, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti, cod 040051 

▪ coordonarea activităţilor de consiliere a studenţilor Universităţii Nicolae Titulescu în ceea ce priveşte 
orientarea de carieră; 

▪ asigurarea suportului tehnic şi logistic pentru consilierea în carieră; 

▪ organizarea de traininguri pentru studenţii Universităţii Nicolae Titulescu. 

Educaţie; Consiliere de carieră, Informare, Orientare în carieră, Comunicare în carieră 

2001, 2003, 2011-prezent Vicepreşedinte – Asociaţia Naţională a Consilierilor de Carieră din România 
Membru –  Asociaţia Consilierilor de Carieră 
Membru –  Asociaţia Consilierilor - ACROM 

Asociaţia Naţională a Consilierilor de Carieră din România, Iaşi 

Asociaţia Consilierilor de Carieră, Bucureşti 

Asociația Consilierilor – ACROM, București 

▪ Prezentarea și reprezentarea principalelor activități și responsabilități ale centrelor de informare, 
orientare și consiliere pentru carieră, la nivel național; 

▪ Organizarea întâlnirilor pentru specialiștii care profesează la nivelul universităților din România, în 
cadrul Centrelor de consiliere și orientare pentru carieră; 

▪ Participarea la reglementările legale asupra activității centrelor de carieră din România; 

▪ Colaborarea cu Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 

Educaţie; ONG. 

1996-1998 Redactor  

Editura Sigma, Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 38, sector 1, 

Editura Prut Internaţional, Chişinău 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

▪ Editare carte (pregătirea unor manuale pentru licitaţii de proiecte pentru Banca Mondială şi ulterior 
pentru tipărire); 

▪ Tehnoredactare; 

▪ Design pe calculator. 

Educaţie. 

1993-1998 Preşedinte al Clubului Litere al Ligii Studenţilor din Universitatea din Bucureşti 
(LSUB) 
Director executiv al Clubului LSUB 
Director – Colegiul executiv al LSUB 
Președinte al Asociației Universitari pentru Universitate 

Liga Studenţilor din Universitatea Bucureşti 
Asociaţia Universitari pentru Universitate 

▪ coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei; 

▪ derularea unor programe de integrare socială şi profesională a tinerilor şi studenţilor; 

▪ management cultural (editarea revistei „Litere Nouă“, Folk Club, Cenaclul Litere Nouă); 

▪ management de proiect; 

▪ marketing şi imagine. 

Educaţie; ONG. 

2013-prezent Studii doctorale, în domeniul Ştiinţele educaţiei cu o temă legată de 
consilierea pentru carieră („Contribuţia consilierii de carieră la 
integrarea studenţilor în comunitate“) 

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

▪ Consiliere profesională, orientare profesională, formare, cercetare în domeniul dezvoltării carierei. 

2014 Curs CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA COD Cor 242 
– curs recunoscut de ANC şi de MMFPSPC şi MEN 

 

Universitatea Lucian Blaga - Sibiu 

▪ Elaborare psihoprofesiogramelor, elaborarea studiilor sociologice, lucrul în echipă, culegerea şi 
organizarea informaţiilor, perfecţionarea profesională, evaluarea psiho-profesională a clienţilor, 
instruirea clienţilor pentru auto-motivare, comunicare interpersonală, consiliere profesională etc. 

2011 Curs manager de proiect  – curs recunoscut de CNFPA şi de 
MMFPS şi MECI 

 

EURO FORMATOR 
▪ Cerinţe de management al proiectului, gestiunea costurilor şi resurselor, realizarea de proceduri 

pentru achiziţii, managementul riscului şi al resurselor umane, managementul calităţii în proiect. 

2009 Curs „Formare de Formatori“ recunoscut de CNFPA, MMFPS și 
MECI 

 

GETJM/ CNFPA/ MMFPS/MECI, București 

▪ Metode și tehnici de concepere, animare și evaluare a unui program de formare; 

▪ Dezvoltarea resurselor umane; 

▪ Marketingul unei sesiuni de formare; 

▪ Training pentru managementul proiectului. 

2009 Master în RELAŢII DE MUNCĂ ŞI RESURSE UMANE  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 
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▪ Resurse umane – dezvoltare; 

▪ Marketing; 

▪ Competențe cerute de angajatori; 

▪ Antreprenoriat; 

▪ Management de proiect. 

2005 Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar – Consilier de 
carieră 

 

Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj 

▪ „Consilierea în carieră“ – consilierea în carieră: bune practici în procesul de consiliere, referinţe 
teoretice şi metodologice, studii de caz, jocuri de rol. 

2005 Diplomă de participare la cursul de ”Consilierea la distanţă”  

Universitatea Petru Maior – Târgu Mureş; Institute for Entrepreneurship – Fachhochschule Frankfurt 
am Main 

▪ „Consilierea la distanță“ – consilierea la telefon: bune practici în consilierea la telefon, referinţe 
teoretice şi metodologice, studii de caz, jocuri de rol. 

2004 Diplomă de participare la cursul de ”Consilierea la telefon”  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg Germania 

▪ „Consilierea la distanță“ – consilierea la telefon: bune practici în consilierea la telefon, referinţe 
teoretice şi metodologice, studii de caz, jocuri de rol. 

1999-2001 Atestat de participare  

Proiect TEMPUS-JEP „Networking for Student Counseling Management“ UM-JEP N.14409-1999, în 
parteneriat cu: UNIVERSITATEA DIN LUND, UNIVERSITATEA DIN GENT, UNIVERSITATEA AL. I. 
CUZA – IAŞI, UNIVERSITATEA DE MUZICĂ – BUCUREŞTI, UNIVERSITATEA GH. ASACHI – IAŞI, 
UNIVERSITATEA DE VEST – TIMIŞOARA, UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI – CLUJ, 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

▪ Cursuri de specializare în consiliere profesională; bune practici în consiliere. 

1998-1999 Master în Literatură Română Modernă  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 

▪ Istoria și critica Literaturii Române moderne. 

1993-1998 Licențiat în Filologie, Diplomă de licenţă în Filologie.  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Specializarea Română-Franceză 

▪ Istoria și critica literaturii române; 

▪ Istoria și critica limbii române; 

▪ Istoria limbilor romanice, dialectologie; 

▪ Istoria și critica literaturii franceze; 

▪ Istoria și critica limbii franceze; 

▪ Etnografie, folclor, literatură comparată; 

▪ Psihologie, psihopedagogie. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
STUDII ŞI CERCETĂRI 

În 2005, coordonarea apariţiei broşurii „Voluntar – experienţă practică“, publicat la Universitatea din Bucureşti 
În anul 2003, am conceput un ghid destinat studenţilor care a fost publicat în cadrul CIOCP – Universitatea din Bucureşti sub titlul „Cum să obţii mai 
uşor o slujbă“; ghidul conținea sfaturi utile studenţilor şi tinerilor aflați la început de carieră, despre cum trebuie să pregătească documentele de 

promovare personală (CV, scrisoare de intenţie), despre cum să se prezinte la un interviu, precum şi câteva metode de autocunoaştere, în vederea 
alegerii corecte a carierei. 
În anul 2005, împreună cu colegii din acel moment din cadrul CIOCP, am reeditat ghidul de mai sus, mult îmbunătățit, publicat sub titlul „Ghidul 

căutătorului de job-uri“; ghidul a fost retipărit, pentru uzul studenţilor, în 2006 şi 2007 şi a fost promovat ca suport de curs pentru trainingurile pe 
care le-am desfășurat în cadrul Universităţii din Bucureşti. 
În 2008 şi 2009 am conceput un training dedicat studenţilor, sub denumirea „În căutarea propriei cariere“; abordând următoarele teme: 

planificarea carierei. luarea deciziilor în carieră; conceptul de interviu de angajare - dimensiuni, tipuri, obstacole etc.; importanţa autocunoaşterii 
înainte de interviu; rolul pregătirii personale pentru interviul de angajare; modalităţi de prezentare la un interviu de angajare; elaborarea de 
instrumente necesare promovării personale: CV, scrisoare de intenţie/motivaţie, portofoliu personal; simularea unui interviu de angajare. Trainingul 

este încă aplicat cu succes, fiind completat de un modul referitor la comunicarea non-verbală în comportamentele legate de carieră. 
Cercetări anuale: „Cercetare asupra opțiunilor profesionale ale candidaţilor la admitere“ și „Cercetare privind opţiunile academice ale 
candidaţilor la master“.m 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Franceză C2 C2 C2 C2 C2 

 Diplomă de licență 

Engleză C1 C1 B2 B2 B1 

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Comunicarea interpersonală şi munca în echipă – în cadrul Centrului de Consiliere, prin intermediul 
cursurilor de formare şi specializare realizate. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Capacitatea de coordonare şi administrare - coordonarea Centrului de Consiliere 

▪ Capacitatea de organizare – organizarea Târgului Educaţiei în cadrul Universităţii din Bucureşti – 
proiect de îmbunătăţire organizatorică. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Capacitatea de coordonare şi administrare - coordonarea Centrului de Consiliere; 

▪ Capacitatea de organizare – organizarea Târgului Educaţiei în cadrul Universităţii din Bucureşti – 
proiect de îmbunătățire organizatorică. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

  

  

 ▪ Utilizarea computerului, imprimantei, scanerului, copiatorului; administrare reţele primare de internet; 

▪ Sisteme de operare PC: Windows, Ms. Office: Word, Excel, Power Point, Acces, Internet Explorer; 
Corel Draw, Photoshop, Pm65, alte programe de design 

 

Permis de conducere  

Categorie B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Materiale legate de consilierea de carieră; ca urmare a implicării mele în proiectul „Caravana Carierei“, au rezultat materiale – suport de curs, pe 

baza cărora s-au desfășurat o parte din activităţile prevăzute: Profesii dorite – profesii potrivite. Traseul profesional; Job-hunting, Bune 
practici în căutarea unui loc de muncă; Cum comunic cu cei cu care lucrez?, Cine sunt eu?. 
 

 
Articole științifice: 
1. PUPILS` AND STUDENTS` PERCEPTION ON CAREER AND CAREER SERVICES IN ROMANIA – Journal of Innovation in Psychology, 

Education and Didactics, 2015 
2. A PERSPECTIVE ON THE HISTORY OF CAREER COUNSELING IN ROMANIA – The International Conference 'Education and Creativity for 

a KnowledgeBased Society' Psychology, 2015, IXth Edition, Biblioteca Naţională a României, Österreichische Nationalbibliothek Wien, 2015 

3. JOCUL DE ROL. INSTRUMENT FORMATIV PENTRU ACTIVITĂȚI SPECIFICE CONSILIERII DE CARIERĂ CU STUDENȚII, În Volumul 
colectiv al Conferinței Internaționale Consilierea Psihologică și de Carieră . Realități și perspective. Editura Didactică și Pedagogică, București, 
2016 

4. PERSPECTIVE ROMÂNEȘTI ASUPA SERVICIILOR DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ DIN ROMÂNIA (în pregătire, acceptat spre publicare), 
Jurnalul Român de Consiliere, 2016 


