
           

 

 

  

 

 

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Crăciunaş Mihai-Tudor 

Adresa 50, Strada Constantin Noica, 550169, Sibiu, Romania   

Telefoane  Mobil: 0745521533 

Fax  

E-mail mihai_craciunas@yahoo.com 

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 30 ianuarie 1965, Sibiu 

  

Sex M 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada  Sept. 1999 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, asistent, lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activităţi didactice şi cercetări botanice (morfologia, anatomia, taxonomia, 

ecologia, corologia, fiziologia plantelor, habitate din România ) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Științe, Bd. Victoriei 10-11 

Sibiu, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie/Învăţământ şi cercetare 



activitate 

  

Perioada sept. 1990- aug. 1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de chimie, fizică, biologie 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

activităţi didactice (chimie, fizică, biologie) 

Numele şi adresa angajatorului Şc. Gen. Ludoş, Şc. Gen. Rod, Şc. Gen. Orlat, Şc. Gen. 3 Cisnădie,  Şc. Gen. 

17 Sibiu, Şc. Gen. „Regina Maria” Sibiu,  Liceul Tehnologic Construcţii şi 

Arhitectură „Carol I” Sibiu, Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu, Colegiul 

Agricol „D. P. Barcianu” Sibiu. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie/Învăţământ 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Nov.1998 -  oct. 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în ramura Biologie, specializarea Botanică, finalizat cu susţinerea 

publică în 31 octombrie 2013 a lucrării cu titlul „Studiul fitoecologic al 

municipiului Sibiu şi al ariei suburbane.", îndrumător prof. univ. dr. Vasile 

Cristea. 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Botanică sistematică, elemente de ecologie vegetală şi fitosociologie, 

conservarea fitodiversităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România 

Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Taxonomie şi Ecologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Doctorat 

  

Perioada Oct. 2006 – Iul. 2008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat Expertiza şi managementul sistemelor ecologice, Diploma de master 

1514/2010 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Expertiza sistemelor ecologice terestre, Habitate şi situri de interes comunitar, 

Strategii şi metode de conservare a biodiversităţii, Instrumente şi metode în 

managementul mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 

învătământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România Facultatea de Ştiinţe 



Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Masterat 

  

Perioada Oct. 1991– Iul. 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Biologie, specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului, Diploma de 

licenţă 154/1997 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Biologie vegetală, Ecologie terestră, Biologie animală, Ocrotirea naturii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Licenţiat 

  

Perioada sept. 1987– Iun.1990 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 66/1990 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Chimie anorganică, Chimie organică, Chimie fizică, Chimie analitică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România  

Facultatea de Tehnologie Chimică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Licenţiat 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 

conversatie 

Discurs oral Exprimare 

scrisa 

Limba franceză   C2  C2  C2  C2 C2  

                            Limba engleză   B2  B2  B2  B1 B1  

  



Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă, munca în echipe de cercetare  

 Comunicative, cultural - civice şi sociale 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Organizare activităţi  didactice și recreativ-educative cu  tinerii,(studenți, 

elevi), flexibil şi dinamic, cu deschidere la nou, adaptabil la situaţii noi -  

dobândite în cadrul cursurilor de formare şi de-a  lungul experienţei 

profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare aparatură de laborator biologie-chimie şi aparatură de teren (GPS) 

Utilizare aparatură foto-video 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Excel, Power Point, Photoshop, utilizare internet  

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 Fotografie (absolvent 2009 al cursului Şcolii de Fotografie organizate de 

Image Art, programul de  perfecţionare), valorificare ambientală, arhitectură 

peisageră   

  

Permis de conducere  Permis auto, categoria B din 1983 

  

Informaţii suplimentare Membru: ONG Ecotur Sibiu (din 1993) 

 

  BURSE ÎN STRĂINĂTATE:  - Anul universitar 1994-1995: Bursă Tempus la 

„Université Libre de Bruxelles”, Belgia, (deuxième Licence en Sciences 

Botaniques au grade scientifique).   

  PARTICIPĂRI  LA CURSURI, SIMPOZIOANE, PROIECTE CU 

CARACTER BOTANIC ŞI ECOLOGIC 

- sept. 2012-mai 2015, participant cu funcţia de expert habitate de stâncării la 

proiectul „Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din 

România în baza articolului 17 din Directiva Habitate, finanţat prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu). 

  - iulie-septembrie 2011, participant cu funcţia de expert biolog, la proiectul 



POS Mediu pentru Fundaţia ADEPT Transilvania, la activităţi de inventariere 

pajişti. 

- 2010,  cursul „Utilizarea modulului de e-learning”, în cadrul proiectului 

Dezvoltarea regională prin educaţie flexibilă şi deschisă implementarea unei 

platforme comlexe de e-educaţie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

- mai-decembrie 2008 participant cu funcţia de expert botanist, la proiectul 

„Cercetarea Statistică Privind Utilizarea/Acoperirea Terenurilor, folosind 

tehnicile de teledetecţie” (proiect LUCAS 2008). 

- 2005 participare la cursul „Managementul proiectului”organizat de Facultatea 

de Ştiinţe a ULB Sibiu. 

- august 2002 și august 2003 participant  în calitate de expert botanist la 

Programul de inventariere a florei şi faunei Parcului Naţional Retezat, 

coordonator Administraţia Parcului Naţional Retezat. 

   - iulie-septembrie 2001:membru în expediţiile pe râurile Târnave şi Ampoi în 

cadrul proiectului „Un Mureş curat prin afluenţi curaţi” finanţat de Consorţiul 

de Mediu Pentru Europa Centrală.   

    - Participant la al IV-lea Simpozion de Etnofarmacologie cu participare 

internaţională, cu tema „Etnofarmacologia la interfaţa Bioaliment-

Fitomedicament”, Braşov 21-24 iunie 2011   

     - Participant la conferinţa „High Nature Value grasslands”. Sibiu 7-9 

Septembrie 2010 

     - Participant la conferinţa UBB & Grădina Botanică „Alexandru Borza”, cu 

tema „Biodiversity: perpetuation or conservation”, Cluj- Napoca 9-10 mai 2009. 

 Am coordonat 64 lucrări de licenţă. 

Am predat cursuri unui număr total de aproape 2050 studenţi  

Referinţe/Persoane de contact: prof. univ. dr. Constantin Drăgulescu 

(constantindragulescu@yahoo.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din  

Sibiu, prof. univ. dr. Erika Schneider, WWF-Auen Institut, Rastatt, 

Germania. 

Sibiu, 01. 11. 2021 



 

 


