
 

Dr. RODICA CRUDU 

Decan al Facultății „Relații Economice Internaționale” 
Conferențiar universitar, profesor Jean Monnet, Fulbright Alumni 

 
Ore de serviciu:  
Luni, Joi - 13.30-13.30 și cu programare prealabilă (of. 713 B) 
 
Cursuri:   
Integrarea economică și economia europeană; Tehnici de comerț exterior;  
Instituții și politici ale UE;  Economia UE; Riscuri în Afacerile Economice 
Internaționale 
 

Activează în cadrul catedrei Relații Economice Internaționale, astăzi departamentul Business 
Internațional, din 2004, în prezent ocupând postul didactic de conferențiar universitar. Cei 14 ani de 
experiență didactică pot fi caracterizați prin utilizarea  metodelor de predare și învățare inovatoare și 
interactive, utilizarea TIC moderne și a lucrului în echipă. Pe parcursul activității sale didactice, a 
demonstrat dinamism în promovarea excelenței în domeniul învățământului superior, la general, și studiilor 
europene, în particular. 

În perioada august 2017 - ianuarie 2018, Dr. Rodica Crudu a finalizat cu succes proiectul Fullbright 
Development Fellowship în cadrul American University din Washington DC, SUA. Pe parcursul activității a 
realizat mai multe stagii și vizite de studiu în diferite universități din Lituania (2015, 2018), România (2006, 
2016, 2018), Ucraina (2015), Marea Britanie (2016, 2017, 2018) ), Polonia (2005), Germania (2016) etc. 

Dna Rodica CRUDU are o experiență bogată în dezvoltarea curriculumului și acreditarea programelor 
de studii, în anul 2018 fiind premiată de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și 
Cercetare cu premiul "Cristalul Calității" pentru performanțe remarcabile în evaluarea programelor 
educaționale și promovarea calității în învățământul superior din Republica Moldova. Ea lucrează, de 
asemenea, ca evaluator independent al proiectelor de cercetare și inovare gestionate de Agenția Națională 
pentru Cercetare și Dezvoltare și expert internațional în cadrul Grupului de experți AXIS (Evaluarea 
impactului cros-sectorial al climei și a căilor de transformare durabilă) – un apel European pentru proiecte 
transnaționale de cercetare colaborativă. De asemenea, a lucrat ca facilitator în cadrul a două cursuri 
regionale organizate de Organizația Mondială a Comerțului (Chișinău (2016), Viena (2018)). 
 Dr. Crudu are experiență bogată în coordonarea și implementarea proiectelor finanțate de Uniunea 
Europeană, în cadrul următoarelor programe: TEMPUS, Erasmus Mundus, Jean Monnet, CBC. De 
asemenea, Dna Crudu a participat ca cercetător principal în două proiecte de cercetare finanțate de 
Academia de Științe a Moldovei. 
 
EDUCAȚIE / DIPLOME 
• Doctor în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova 
• Licență în Relațiile Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova 

 
PUBLICAȚII 
A publicat peste 65 de publicații științifice. Articolele ei au apărut în: Eastern Journal of European Studies, 
Int. Journal of Internet Technology and Secured Transactions, Business Systems & Economics, Eastern 
European Journal of Regional Studies, Journal „Инновации”, Studia Universitatis Babeș-Bolyai 
Oeconomica, Economica, și altele. 
 
DOMENIILE DE CERCETARE 
Integrare europeană și politici ale UE, creștere economică, inovare, mediul de afaceri, antreprenoriat, comerț 
internațional etc. 
 
CURRICULUM VITAE 
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