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Curriculum vitae 
Europass 

 

Informații personale  

Nume / Prenume MANEA DANIELA IOANA 

E-mail/ tel. daniela.manea@csie.ase.ro, +040726130091 

Naționalitate Română 

 
Experiența profesională 

 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

2017-prezent 
Profesor universitar titular 
I. Activitate didactica de predare și seminarizare la disciplinele “Statistică” și “Econometrie”  

II. Activitate de cercetare în cadrul proiectelor:  

1. Expert în cadrul proiectului „Estimarea impactului bugetar si identificarea surselor de 
finantare, inclusiv mecanismele de finantare complementare pentru constituirea Fondului 
de Inovație pentru Medicamente in Romania”, perioada august-decembrie 2021 

2.  Expert în cadrul proiectului Prognoza evoluției și tendințelor pieței muncii – amenințări și 
oportunități, beneficiar S.C. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (I.R.E.S.) S.R.L., 
noiembrie-decembrie 2018 

3. Expert în cadrul proiectului ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și 
social al COVID 19 în România, mai – august 2020 

III. Activitate în cadrul proiectelor de dezvoltare instituțională (FDI) 

1. CNFIS-FDI-2021-0346, titlul proiectului “Optimizarea infrastructurii educaționale a Academiei 
de Studii Economice din Bucuresti (ASE) pentru dezvoltarea abilităților practice ale 
studenților în contextul provocărilor digitalizării”, Expert modelare statistică și previziune, 
mai – decembrie 2021 

2. CNFIS-FDI- 2020-0280, titlul proiectului „ASE Team! Incluziune și echitate pentru studenții 
ASE” ”, Expert coordonator studii, mai – decembrie 2020 

3. CNFIS-FDI-2020-0304, titlul proiectului Modernizarea și eficientizarea infrastructurii 
educaționale a Academiei de Studii Economice din București (ASE) în vederea susținerii 
și dezvoltării componentei practice a activităților didactice, Expert dezvoltare competente 
de cercetare aplicativa,  mai-decembrie 2020 

4. CNFIS-FDI-2017-0217, titlul proiectului “Tehnologii moderne - suport al unui învățământ de 
performanță în era digitală (KNOWIZ)” ,Expert implementare, mai-decembrie 2017 

IV. Activitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeana: POCU, SIPOCA 

1. Expert implementare în cadrul proiectului “Manager în acţiune - stagii de practică în 
domeniul economic”, Cod SMIS 2014+: 133175, iulie 2021 – martie 2023 

2. Expert implementare în cadrul proiectului „Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi 
în Ministerul Mediului pentru sistematizarea si simplificarea legislației din domeniul 
deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative 
pentru mediul de afaceri în domeniul schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 394, iunie – 
decembrie 2021 

3. Expert implementare in cadrul proiectului ROSE 378 Performanta si continuitate pentru 
cariera de manager, oct. 2020-sept. 2022 

4. POCU/380/6/13/125015, titlul proiectului “Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru 
doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice” (mai 2019 - mai 2021) 

5. „Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Mediului pentru 
sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul deșeurilor și realizarea unor 
proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în 
domeniul schimbărilor climatice", cod SIPOCA 394 (august – sept. 2019) 

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică – Catedra de Statistică și Econometrie 

Instituție de învățământ superior – activitate didactică și de cercetare 
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Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale  
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

oct. 2013-prezent 
Cercetător științific  
Analize cantitative socio-economice la nivel macroeconomic  
 
Institutul de Economie Națională, Casa Academiei - București sector 5, Calea 13 Septembrie nr.13, 
cod poștal 050711  
Instituție de cercetare  – activitate de cercetare 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

2013-2016  
Conferențiar universitar titular 
I. Activitate didactica de predare și seminarizare la disciplinele “Statistică” și “Econometrie”  
II. Activitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeana: POSDRU 
1. POSDRU/187/1.5/S/155656, titlul proiectului “Sprijin pentru doctoranzi în domeniul științelor 

economice” 
III. Activitate în cadrul proiectelor de cercetare cu finanțare națională 
1. C/511/1/1/S/12/000/05/S0 din 14.05.2013, Completarea indicatorilor de rezultat comuni și 

adiționali prevăzuți în cadrul fișelor măsurilor din PNDR pentru proiectele finalizate” 
beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, per.: 2013-2015; 

2. PNII nr.329/2014, Instrumente eco-economice viabile pentru cuantificarea serviciilor 
ecosistemelor de pe teritoriul României, perioada: 2014-2016 

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică – Catedra de Statistică și Econometrie 
Instituție de învățământ superior – activitate didactică și de cercetare 
 

  

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

oct. 2009 - sept.2013 
Lector universitar titular 
I. Activitate didactica de tip curs și seminar  la disciplinele Statistică și Econometrie, ciclul licență 

Activitate didactică de tip seminar în cadrul Programelor de Master: 
- Statistică (Facultatea CSIE), disciplina Metode cantitative în studiul pieței; 
- E-Business (Facultatea CSIE), disciplina Statistica pentru managementul afacerilor; 
- Cercetări de Marketing (Facultatea de Marketing), la disciplina Metode cantitative; 
- Management și marketing în turism (Facultatea Comerț), disciplina Statistică managerială în 

turism; 
Coordonarea disciplinei Practică de specialitate, atât în cadrul ciclului licență, specializare 
Statistică și previziune economică, cât și în cadrul Programului de Master Statistică.  
 

II. Activitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeana - FSE, POSDRU 2007-2013 
1. POSDRU/90/2.1/S/63784, „Sisteme moderne de practică pentru facilitarea accesului la piața 

muncii pentru viitorii specialiști în Statistică și previziune economică sau Informatică 
economică” cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 ”Investește în oameni!”, expert implementare 

III. Activitate în cadrul proiectelor de cercetare cu finanțare naționala: 
1. PN II –Parteneriate 92-130/2008, Eficientizarea finanțării IMM-urilor inovative în România în 

condițiile integrării în UE și ale globalizării, per.: 2008-2011;  
2. PN II  92-098/2008, Previziuni privind evoluția ocupațiilor în România în noua economie, per.: 

2008-2011;  
1. PN II –Parteneriate 92-091/01.10.2008,  Analiza corelației dintre cheltuielile de cercetare-

dezvoltare și performanța economică a principalelor companii din România, perioada: 2008-
2011;  

3. PN II – Parteneriate 92-087/2008, Familia monoparentala, insecuritatea economica și politica 
guvernamentala. Metodologie de evaluarea a calității vietii familiilor monoparentale din 
Romania, per.: 2008-2011; 
 

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică – Catedra de Statistică și Econometrie 
Instituție de învățământ superior – activitate didactică și de cercetare 
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Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

febr. 2006-sept.2009 
Asistent universitar titular 
I. Activitate didactica de predare și seminarizare la disciplinele “Statistică” și “Econometrie”  
II. Activitate în cadrul proiectelor de cercetare cu finanțare naționala: 
1. PN II –Parteneriate nr. 91- 039/2007, Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale 

asupra comportamentului și evoluției structurilor familiale în plan regional și național, per.: 
2007-2010;  

2. PN II –Parteneriate, nr. 91-018/2007, Efectele economice și sociale ale industriilor culturale-
creative din România, per.: 2007-2010;  

3. PN II–Parteneriate, 91-036/2007, Modele de impact ale salariului minim asupra ocupării și 
politicii salariale a firmei, per.: 2007–2010; 

4. PN II–Parteneriate 11-014/14.09.2007, Sistem suport pentru integrarea activităților de 
planificare a resurselor și programare a activităților cu managementul proceselor de 
fabricație în organizațiile virtuale, per.: 2007-2010;  

5. PN II –Parteneriate 91-050/2007, Diminuarea inegalităților – condiție esențială a coeziunii 
economice și sociale. Asigurarea calității integrării europene, per.: 2007-2010. 

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică – Catedra de Statistică și Econometrie 
Instituție de învățământ superior – activitate didactică și de cercetare 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități 

principale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Febr.2004 - ian.2006 
Preparator  universitar titular 
I. Activitate didactica de predare și seminarizare la disciplinele “Statistică” și “Econometrie”  
II. Activitate în cadrul proiectelor de cercetare cu finanțare naționala: 
1. CEx06-D8-70/2006, Productivitate, salarii, ocupare și conexiunea dintre ele din perspectiva 

integrării în Uniunea Europeana, per.:2006-2008;  
2. CEx05-D8-34/2005, Dezvoltarea durabila a României în context european și mondial, 

per.:2005-2008;  
3. CEx05-D8-22/2005, Îmbătrânirea demografica în România. Implicații economice și sociale, 

per.: 2005-2008;  
4. CEx05-D8-61/2005, Proiecția ocupării și a deficitului de calificări pe termen scurt și mediu, 

per.: 2005-2007;  
5. CEx05-D8-66/2005, Eficiența învățământului universitar în Romania în perspectiva dinamicii 

cerințelor educațional-formative, per.: 2005-2008; 
6. CEx05-D8-65/2005, Corupția și calitatea serviciilor din sectorul public în perspectiva 

integrării europene, per.: 2005-2008; 
7. CERES 4-PPI/2004, Impactul salariului minim asupra ocupării și competitivității firmelor, 

perioada: 2004-2006; 
8. CERES  C4-114/4.11.2004, Migrația forței de muncă și dezvoltarea durabilă a României, 

per.:2004-2006 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică – Catedra de Statistică și Econometrie 
Instituție de învățământ superior – activitate didactică și de cercetare 
 

Educație și formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

2004-2008  
doctorand în domeniul cibernetică și statistică economică  
Diploma de doctor  în economie  (mai 2009); 
Titlul tezei „Metode de optimizare utilizate în statistică” 
Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică 
ISCED 6 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

2006-2008 
Diploma de master în Audit financiar și consiliere 
Standarde internaționale de raportare financiară, audit financiar-contabil 
 
Academia de Studii Economice București – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune 
 
ISCED 6 
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Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

2004-2006 
Diploma de master în Economie cantitativă 
Modelare statistică 
 
Academia de Studii Economice București – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică 
ISCED 6 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

2007-2008 
Certificat de absolvire - Cursuri postuniversitare metodico-didactice 
Logică, psihologie școlară, pedagogie, metodica predării, mijloace moderne de învățământ / 
Dobândirea și perfecționarea abilităților și instrumentelor metodico-didactice necesare în 
desfășurarea activității profesionale. 
Academia de Studii Economice București – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 
 
ISCED 6 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

1999-2004 
Diploma de licență în economie, Specializarea Statistică social-economică 
„Statistică teoretică” , Statistică micro și macroeconomică”, „Metode cantitative în studiul pieței”, 
„Demografie și statistică socială”, „Baze de date”, „Programare în limbaje evoluate”, Pachete 
software specializate pentru statistică, „Programe aplicative” 
Academia de Studii Economice București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și  Informatică 
Economică 
ISCED 5 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

1989-1993 
Diplomă de bacalaureat 
Discipline aferente domeniului medical  
 
Liceul Sanitar, Bacău 
 
ISCED 3 
 

Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba maternă  
Limbi străine cunoscute 

Română  
Engleză, Franceză 

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 
Engleza 

 
Franceza 

Înțelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisă 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator independent B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator independent B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

Competențe și abilități sociale - spirit de echipă;  
- capacitate de adaptare;  
- o bună capacitate de comunicare. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

- din 2007 până în 2011 secretar științific al Departamentului de Statistică și Econometrie 
- din 2008 până în prezent secretar științific al Centrului de Sondaje și Anchete din cadrul ASE 
- membru în comisia de admitere a Facultății de Cibernetică, Statistică și  Informatică Economică din 
2006 pana în 2010 
- implicare în organizarea unor simpozioane științifice internaționale și naționale ale departamentului, a 
simpozioanelor științifice ale studenților  

- spirit organizatoric (experiență în logistică);  

Competențe și aptitudini tehnice O bună cunoaștere și aplicare a metodelor statistico-econometrice de analiză a fenomenelor 
economico-sociale. 

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- pachete de programe specializate în statistică, econometrie: Statistica, SPSS, EViews. 




