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 Curriculum vitae 
Europass 

 

 
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  ROMAN MIHAI DANIEL 

Adresa   

Telefon    

Fax   

E-mail  mihai.roman@ase.ro 
 

Cetăţenia  romana 
 

Data naşterii  1968/04/04 
 

 Sex  M 

 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupaţionala 

  
 

 

Experienţa profesionala 
 

Perioada  Aprilie 2017 - 2020 

Funcţia sau postul ocupat  Președinte Comisie Stiinte economice si adminstrarea afacerilor CNATDCU 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activități de management 

Numele si adresa angajatorului   Ministerul Educației Naționale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  Aprilie 2017 - 2020 

Funcţia sau postul ocupat  Secretar general al Consiliului General al CNATDCU 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activități de management 

Numele si adresa angajatorului   Ministerul Educației Naționale 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  2016-septembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat  Director CSUD, asimilat prorector 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de management 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  Decembrie 2016 -  Aprilie 2017 

Funcţia sau postul ocupat  Membru al CCCDI, vicepreședinte comisie TICCS 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Management al cercetării 

Numele si adresa angajatorului   Ministerul Educației Naționale și Cecetării Științifice 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ și cercetare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 2012-2016  

Funcţia sau postul ocupat  Vicepresedinte Senat ASE 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de management 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  2007-prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Conducător doctorat, 7 doctorate finalizate, 9 doctoranzi în stagiu 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  2003-prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare şi didactice 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  2001- 2003  

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare şi didactice 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

Perioada  1997-2001  

Funcţia sau postul ocupat  lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare şi didactice 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 învăţământ 

Perioada  1995-1997  

Funcţia sau postul ocupat  asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare şi didactice 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 învăţământ 

 
Perioada  1992-1995 

Funcţia sau postul ocupat  preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi de cercetare şi didactice 

Numele si adresa angajatorului   Academia de Studii Economice, 6, PIATA ROMANA, 010374, BUCURESTI, ROMANIA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 învăţământ 
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Educaţie si formare 
 

Perioada  1993-1997 

Calificarea / diploma obţinuta  Doctor in economie 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Economie, specialitatea cibernetică şi statistică economică 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Superior 

Perioada  1993-1994 

Calificarea / diploma obţinuta  Diplome des Etudes Approffondies 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Economie Quantitative 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universite de Sciences Sociales, Toulouse, France 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Superior 

Perioada  1994-1999 

Calificarea / diploma obţinuta  Licenta  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 matematica 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Superior 

Perioada  1987-1992 

Calificarea / diploma obţinuta  Licenta 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Economie, specialitatea Cibernetica si Statistica economica 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Superior 

Perioada  1982-1986 

Calificarea / diploma obţinuta  bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Matematica-fizica, specialitatea informatica 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul de matematica –fizica nr. 1, Iasi, Romania 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Medii 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  Romana 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba engleza  C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

Limba franceza  C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  - Lucru in echipa – participant la proiecte de cercetare, didactice şi de evaluare a  
proceselor de învăţământ şi  economico-administrative 

- Lucru in context multicultural – participant la proiecte internaţionale si la stagii de 
pregătire in străinătate 

- Capacitate de comunicare  
-  Capacitate de analiza si sinteza 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   
- Activități manageriale: Secretar general al Consiliului general al CNATDCU (2017-

2020), Președintele Comisiei de Științe economice si asdministrarea afacerilor din 
cadrul CNATDCU (2017-2020), Director CSUD ASE (2016-2020), Vicepreședinte 
Senat ASE (2012-2016), Cancelar al consiliului facultății CSIE (2004-2008) 

- Manager al proiectului „Excelență în cercetarea interdisciplinară, doctorală și 
postdoctorală,alternative de carieră prin inițiativa antreprenorială (EXCIA)” 
POCU/380/6/13/125245, mai 2019 - prezent 

- Manager al proiectului „ Susținerea excelenței în cercetarea științifică doctorală 
interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale”, Cod 
proiect: POSDRU/187/1.5/S/155463, iulie-decembrie 2015 

- Manager al proiectului „Excelenţă în cercetarea ştiinţifică, interdisciplinară, 
doctorală şi postdoctorală, în domeniile Economic, Social şi Medical - EXCELIS”, 
Cod proiect: POSDRU/159/1.5/S/138907, aprilie 2014-octombrie 2015 

- Director al Centrului de Cercetări Avansate pentru Cibernetică Microeconomica si 
Macroeconomica, CIBEREC, acreditat CNCSIS, cat. B din 2005 

- Membru (2011-2014) în CNADTCU, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului și MECȘ 

- Membru comisie de specialitate 3,  CNCSIS – 2005-2009 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  - cunoştinţe foarte bune de lucru cu aplicaţiile MSOffice: Wod, Excell, Access, Adobe, 
PowerPoint 

- cunoştinţe foarte bune de utilizarea a poştei electronice (finalizare studii la Facultatea de 
Cibernetică, Statistică şi Informatică economică) 

- Evaluare calitate – evaluator intern al calităţii ASE, absolvent cursuri managementul 
calităţii, AEROQ, 2003 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 - Competente înalte de utilizare calculator – programare, utilizare pachete informatice 
specializate, (absolvent liceu profil informatica si facultate profil informatica: CSIE)  

- Competenţe de programare a calculatoarelor (C++, limbaje evoluate)  
 

Competenţe şi aptitudini artistice  Nu este cazul 
 

Alte competenţe şi aptitudini  - membru în comisii de susţinere a examenului de titularizate şi pentru gradele I şi II în 
învăţământ preuniversitar, 

- cunoaşterea legislaţiei și reglementărilor naționale și europene din domeniul Cadrului 
Naţional al Calificărilor şi reglementare a furnizării de formare profesională  

- cunoaşterea reglementărilor naționale și europene privind activității de cercetare și 
doctorat 

 Permis de conducere 
 

Informaţii suplimentare 

                        Permis cat. B, 1996 
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Activitatea de cercetare 
 

1. Profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București din anul 2003 
2. Auditor acreditat SR EN ISO 9001:2001 în domeniul educației; Evaluări interne (Academia de Studii 

Economice) a calității procesului educațional; Evaluări externe ale calității cercetării – în calitate 
de membru CCCDI, evaluator al metodologiilor cercetare în domeniul Specializărilor inteligente 
(”Metodologie de evaluare de impact SNCDI 2014-2020 la nivel de specializare inteligentă – TIC, 
spațiu și securitate”, proiect SIPOCA 27, noiembrie 2017), Evaluator  calității educației – membru 
și ulterior presedinte al comisiei 27 CNATDCU  

3. Director CSUD ASE, (asimilat prorector) 2016-prezent, Vicepresedinte al Senatului Academiei de 
Studii Economice (2012-2016), cancelar al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică, ( 2004-2008) 

4. Publicații științifice în domeniul învățământului superior: 22 articole publicate în reviste îndexate 
web of science sau prezentate la conferințe internaționale indexate web of science (9 articole și 
13 conferințe) 

5. Experiență proiecte în domeniul educației: director proiecte cu finanțare europeană (POSDRU, 
POCU – 3 proiecte)  

6. Organizator al INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC CYBERNETIC ANALYSIS  (13 
ediții) 

7. Director în cadrul a 11 proiecte (granturi)  de cercetare câștigate prin competiție națională, membru 
în alte 17 proiecte de cercetare câștigate prin competiție națională (proiecte detaliate în Anexa 
Lista  publicațiilor) 

8. Publicarea a 26 de cărți și cursuri de specialitate (titluri detaliate în Lista publicațiilor) 
9. Membru Comisia de Cibernetică a Academiei Române; 
10. Director, Centrul de cercetari avansate pentru modelare cibernetica microeconomica si 

macroeconomica, (evaluat CNCSIS, cat B); 
11. membru în colectivul  de redacţie al Revistei  „Economic Computation and Economic 

Cybernetics Studies and Research”- indexată WoS ; 
12. membru în colectivul  de redacţie al Revistei  „International Journal of Trends in Economics, 

Management and Technology (IJTEM)” 
13. membru în colectivul  de redacţie al Revistei  “Studii şi cercetări de calcul economic şi 

cibernetică economică”; 
14. membru în colectivul  de consilieri ştiinţifici ai Revistei Timisoara Journal of Economics; 
15. 45 participări în calitate de membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat în țară și 

străinătate; 
16. 10 participări la evaluarea tezelor de abilitare 
17. 60 rapoarte în catedră  pentru examene şi referate din cadrul pregătirii pentru  doctorat ; 

 
 
Activitate didactică: 

18. Profesor în cadrul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică din Facultatea CSIE (din 
1992) 

19. Discipline nou introduse și predate în cadrul ASE: Teoria Jocurilor și a negocierilor, Macroeconomie 
cantitativă, Economia Bunurilor publice, Economia sectorului public, Analiză macroeconomică (cursuri 
accesibile on-line pe site-ul www.asecib.ase.ro) 

20. Discipline predate: Cibernetică economică, Cibernetica sistemelor macroeconomice, Cibernetica 
sistemelor microeconomice, Cercetări Operaționale, Bazele Ciberneticii economice, Teoria echilibrului 
general; Aplicarea metodelor cantitative și calitative în cercetarea economică (la programele doctorale)  

21. Profesor Coordonator  în cadrul Şcolii Doctorale din Academia de Studii Economice, disciplina 
Macroeconomie; 

22. Coordonarea programului de master de Cibernetică și Economie Cantitativă (CEC) 
23. Coordonarea a peste 300 de studenţi pentru lucrări de licenţă și disertație 
24. participare la activităţile organizate de Academia de Studii Economice: licenţă, admitere, activitatea de 

practică a studenţilor; 
25. 5 stagii de cercetare în universităţi din străinătate (Viena (Austria), Goteborg (Suedia), Debe (Polonia), 

Barcelona (Spania), Praga (Cehia)).  
 
Membru al asociațiilor profesionale: 

26. membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale 
27. membru al European Association of Regional Sciences 
28. Membru  al  International Association of Time Use Research ; 
29. expert evaluator planul naţional de cercetare dezvoltare: CNCSIS, CEEX, PNII, IDEI  

 
 

http://www.asecib.ase.ro/
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Premii şi distincţii: 
 
22 premii naţionale şi internaţionale pentru activitatea  ştiinţifică şi de cercetare desfăşurată:  
 
 Premiul pentru excelență în cercetarea statistică, 2014,2018, 2019 -  Societatea Română de Statistică 
 Premiul I pentru „Literatură de specialitate economică” acordat de AFER  (2013) pentru cartea „Emigraţia 

românească. Implicaţii economice şi demografice”,   
 Diplomă jubiliară de preţuire cu medalia de aur, 2013, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România 
 Premiul de excelenţă (2012) pentru articolul „Employment in Romania:  Evidence from a Panel Data 

Analysis” , autori Maria Denisa Vasilescu,  Larisa Aparaschivei,  Mihai Roman,  publicat în International 
Journal of Social Science Tomorrow; 

 Premiul de Excelenţă „Alexandu Rusovici”, 2012, Revista Audit Financiar, pentru articolul „Evaluarea 
statistica a riscului de fraudă” 

 Premiul pentru cercetări statistice, 2011, Societatea Română de Statistică 
 Premiul 2 pentru cercetare social economica, Competiţia naţională a proiectelor de cercetare - dezvoltare 

complexe CEEX, nov. 2007 – ANCS şi MEdCT 
 Premiul de excelenţă şi medalia de aur pentru colaborare in domeniul cercetării ştiinţifice, nov. 2007 – 

Universitatea de Vest din Timişoara 
 Premiul de recunoaştere a activităţii de cercetare in domeniul statistic in  anul 2007 – Societatea Română 

de Statistică 
 Premiul Virgil Madgearu pentru activitate ştiinţifică, ASE, 2005 
 Premiul IN HOC SIGNO VINCES, CNCSIS, 2004 
 Premiul Nicolae Georgescu - Roegen pentru cercetare ştiinţifică, ASE anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005; 
 Marele premiu pentru cercetări ştiinţifice economice studenţeşti, Timişoara, 1989, premiu acordat de 

Academia Română şi Ministerul Învăţământului 
 Premiul I la Concursul Naţional de Matematică pentru studenţi, Ministerul Învăţământului, 1988; 
 Menţiune la Concursul naţional de Matematică pentru studenţi,  Ministerul Învăţământului, 1987; 
 15 premii pentru activitatea de cercetare derulată în cadrul Academiei de Studii Economice în perioada 1987-

1992 în cadrul cercurilor stiinţifice studenţesti. 
 

 
 
12.01.2022 
 
 

Prof. Univ. Dr. Mihai Daniel  Roman 

 
 


