
Pagina 1- Curriculum vitae   
 

Suciu Marta Christina 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
 

Informații personale  

Nume / Prenume Suciu Marta-Christina  
Adresa profesională  București,  

Telefoan (e) 021 3191901 / 293 sau 213   

Fax 021 3191920 

E-mail christina.suciu@economie.ase.ro; cmarta50@gmail.com;  
 

Naționalitate Română 
Data nașterii  31.07.1958 

Sex Feminin 

Domeniul de ocupație în 
care îmi desfășor 

activitatea 
Experiența profesională  

Educație-Învățământ superior 

Perioada  1.10.2000 – prezent 
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Funcția sau postul ocupat • Profesor universitar dr. titular, Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie, 
Departamentul / Catedra de Economie și Politici Economice 

• Conducător doctorat, din anul 2002, Domeniul Economie, IOSUD ASE (Academia de Studii Economice 
București), Facultatea de Economie, Departamentul / Catedra Economie și Politici Economice.  

Titular al cursurilor: 
ü “Microeconomics” și “Macroeconomics”, cursuri predate în limba engleză la Facultatea de   

Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ) 
ü “Economia bazată pe cunoaștere” (Școala Postdoctorală ”Economia transferului de cunoaștere în 

dezvopltarea durabilă și protecția mediului”, 2010/2011),  
ü Școla doctorală (“Noua economie”, 2005-2009);  
ü Masterul “Economie Europeană”:  

o “Metodologia cercetării”-2015/2016 
o „Strategii europene de inovare și competitivitate”-2009/2010-2014/2015 
o „Strategii europene în economia cunoașterii”-2005/2006-2008/2009;  
o „Economia cunoașterii și civilizația globală”-2000/2001-2004/2005). 

ü Master cu predare în limba engleză “Business Administration”, Academia de Studii Economice București, 
Facultatea de SELS (Studii Economice în Limbi Străine) / FABIZ- Facultatea de Administrarea Afacerilor cu 
predare în Limbi Străine, Departamentul / Catedra UNESCO de Administrare a Afacerilor. 

o  “Creative and innovative Management” (2007(08-prezent), curs predat în limba engleză 
ü Master cu predare în limba engleză MAI, ASE, Facultatea REI, curs “Open macroeconomics”, 2014-2015 
ü Programul MBA Romano-Francez INDE (in limba engleză), disciplina „Economics”, alături de profesorii Jacques 

Issoulie, Louis de Beduc (Franța, CNAM, Banque de France) și Ilie Șimon, 2014/2015+prezent 
ü Programul de Master “Managementul Resurselor Umane”, Facultatea de Management, ASE București,  

o Titular al unuia dintre modulele cursului “Evaluarea capitalului uman” (2009/2010-2010/2011) 
ü Profesor universitar dr. asociat la Programe Master, Universitatea din București: 

o Facultatea de Sociologie, Programul de Master „Population, Demography and 
Development”, titular curs „Educația în Programele de Dezvoltare” (2010/2011) 

o Facultatea de Administrare și Afaceri (din 2005/2006-2010/2011), titular al cursurilor 
„Managementul schimbării în domeniul resurselor umane”, „Managementul schimbării”, 
„Economia creativă”. 

o Facultatea de Psihologie și Științele Educației , Programul de Master „Orientare și consiliere 
profesională”, titular al cursului ”Managementul și dezvoltarea carierei”, (1996/1997-2004/2005) 

ü Profesor universitar dr. asociat- ore susținute în regim plata cu ora, Institutul Diplomatic Român (2008); 
ü Profesor invitat / Visiting profesor la Universitatea MIT, Cairo, Egipt (20 februarie-21 martie 2006) în 

baza protocolului încheiat de între ASE București �i Universitatea MIT din Cairo, Egipt 
ü Formator de formatori, cursurile „Economie socială” și „Economie antreprenorială”, Programul destinat 

inspectorilor și managerilor școlari, Centrul Teritorial din Timișoara (2011). 
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Activități și 
responsabilități principale  

Prin maniera în care mi-am desfășurat ACTIVITATEA DIDACTICĂ am susținut modernizarea și flexibilizarea 
ariei curriculare, promovînd diversifficarea abordărilor pe axa formal-informal-non formal (prin redactarea 
unor cursuri, suporturi de curs, culegeri de aplicații, dedicate studenților precum și prin participarea la unele școli 
de vară și prin implicarea activă în organizarea unui cerc științific studențesc în limba engleză-facilitînd 
participarea studenților străini și cultivarea senzitivității și a dialogului intercultural). Am militat pentru noi 
abordări, de factură trans și interdisciplinară și în calitate de CONDUCĂTOR DOCTORAT (din 2002) în 
domeniul “ECONOMIE”. Această viziune a fost aplicată și la coordonarea celor trei lucrări care mi-au fost 
repartizate la Programul de studii postdoctorale (începînd cu anul universitar 2010/2011), precum și la 
îndrumarea lucrărilor de disertație la master și licență.. Temele complexe, cu deschideri trans și 
interdisciplinare au constituit subiectele predilect abordate în cadrul CONTRACTELOR DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ pe care le-am coordonat, în calitate de director sau coordonator al unor echipe interdisciplinare. 
Dornică de dialog am participat la mai multe mainfestări științifice interne și internaționale în cadrul cărora am 
diseminat o parte a rezultatelor cercetării științifice și am promovat schimbul constructiv de idei în calitate 
de key note speaker, moderator, raportor. Am practicat o manieră deschisă și flexibilă de management al 
proiectelor și una obiectivă bazată pe aplicarea corectă a criteriilor de evaluare a proiectelor de cercetare în 
calitate de expert evaluator (al tezelor de doctorat, granturilor Academiei Române / CNCSIS) și ca membru în 
Comisiile interne de evaluare, Departamentul de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice București. 

I. ACTIVITATE DIDACTICĂ ( ciclul I, II, III Bologna; post-doctorat); coordonare doctorat și post doctorat 
• Titular al cursurilor: „Economia bazată pe cunoaștere” (curs derulat în regim on line, Program de Studii 

Postdoctorale ASE, 2010/2011); „Noua economie” (Școla Doctorală, Academia de Studii Economice din 
București, alături de prof.univ.dr. H. Dragomirescu, prof.univ.dr. A. Rogojanu, prof.dr. Ghiță Paul Tănase, 
2005/2006-2008/2009); „Strategii europene de inovare și competitivitate” -2009/2010-prezent; „Strategii 
europene în economia cunoașterii”-2005/2006-2008/2009; „Economia cunoașterii și civilizația globală”-
2000/2001-2004/2005 (toate cele trei cursuri la Facultatea de Economie, Master „Economie Europeană”); 
„Creative and Innovative Management”-curs predat în limba engleză la Programul de Master 
„Administrare în Afaceri”, Facultatea FABIZ (2007-2008-prezent); modul al cursului „Evaluarea capitalului 
uman”, predat la Programul Master „Managementul Resurselor Umane”, Facultatea de Management 
(2009/2010-2010/2011); „Microeconomics” și „Macroeconomics”-cursuri predate în limba engleză la 
ciclul I, Facultatea FABIZ; ASE; „Educația în Programele de Dezvoltare”, curs on line, Programul de 
Master „Population, Demography and Development”, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, 
Universitatea dijn București; „Managementul schimbării în domeniul resurselor umane”, 
„Managementul schimbării”, ”Economia creativă” (toate cele trei cursuri predate la Master, Universitatea 
din București, Facultatea de Administrare și Afaceri (din 2005/2006); „Managementul și dezvoltarea 
carierei” (Universitatea din București, Facultatea Psihologie și Științele Educației, Master Orientare 
profesională, 1996/1997-2004/2005); „Economie internațională”, Institutul Diplomatic Român, cursuri predate 
în limba engleză pentru diplomați și membri ai corpului diplomatic (august-septembrie 2008); Formator de 
formatori în cadrul programului destinat inspectorilor și managerilor școlari, în Centrul teritorial din Timișoara 
(2011); cursurile „Economie socială” și „Economie antreprenorială”.  

• Îndrumare a 11 postdoctoranzi (3 în 2010 și 8 în 2014/15) precum și a 17 doctoranzi care au finalizat 
programul de pregătire doctorală în Domeniul „Economie”, ASE București. În prezent îndrum 6 doctoranzi în 
același domeniu. Membru al unor Comsii de susținere a tezelor de doctorat la ASE București și la 
Academia Romînă, Institutul Național de Cercetări Economice; evaluator al unor proiecte de cercetare 
doctorală (domeniul „Economie”). Membru în comisii de îndrumare și susținere teze de doctorat la ASE, 
Academia Romînă, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și la alte universități din țară (Cluj, 
Iași, Sibiu, Târgoviște, Timișoara). Membru în comisii de concurs pentru promovări pe funcții didactice și de 
cercetare la ASE, INCE, Universittaea din București (Facultatea de Adminitrație și Afaceri), Universittaea 
Politehnică din București (Facultățile FAIMA și FILS - Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Filiera engleză) 
și la alte universități din țară (Iași, Ploiești, Satu Mare, Târgoviște). Președinte al unuia dintre Juriile din cadrul 
Comisiilor pentru susținerea lucrărilor de licență (Facultatea de Economie-iulie 2008-iulie 2010); Membru al 
Comisiilor pentru susținerea lucrărilor de disertație Master și licență (Facultatea FABIZ-2006-2011); Membru al 
unora dintre Comisiile pentru susținerea lucrărilor de disertație Master (Universitatea din București, Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației-2004); Membru al Comisiei pentru susținerea lucrărilor de disertație (Institul 
Diplomatic Român-IDR-2008). Am îndrumat lucrări de disertație și de licență redactate în română și engleză, atât la 
ASE (Facultățile de Economie și SELS/FABIZ) cît și la Universitatea de București și la Institutul Diplomatic Român.  

• Membru al Consiliului profesoral de la SELS / FABIZ (2004-ianuarie 2012) 
• Responsabil al cercului științific studențesc în limba engleză „New Economics and Knowledge-based society” 

(din 1996-prezent); organizator și Președinte al Secțiunii cu același nume organizate la SELS/FABIZ în limba Engleză 
(2005-2009). În 2002 doi dintre participanții la cerc au obținut Premiul I (Cristina Ene,SELS Engleză) și Premiul II (Ionuț 
Doldor, SELS Engleză) la Concursul organizat de Banca Mondială pe tematica „Knowledge-based Society”- În 2005 
trei studente de la FABIZ Engleză au obținut Premiul I , faza pe Universitate, în cadrul competiției organizate de ASE 
București la Sesiunea de Comunicări științifice a studenților. În 2010 la evaluarea lucrărilor secțiunii a participat prof.dr. 
Jane Loupous, National Council of Economic Education (NCEE), SUA care mi-a fost profesor la NCEE. 

• Universități și școli de vară (Tușnad - 2000-2009); Grupul de Studii Interdisciplinare al Academiei Române (2007-2015; 
Gura Humorului, 1997); Univ.  Marea Neagră și Institutul din Luxembourg, Vamă Veche, 2005.  
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 • Visiting profesor la Universitatea MIT, Cairo, Egipt (februarie-martie 2006) în urma protocolului încheiat 
între ASE București �i Universitatea MIT din Egipt. Am predat în limba engleză cursuri atât corpului 
profesoral („Training of Trainers” pe tema „New Economics and Knoeledge-based Society”) cât și 
studenților („Microeconomics”, „Macroeconomics”). Pe 8 martie 2006 am fost invitată în calitate de key 
note speaker să susțin prelegerea „Creative economy and Knowledge-based society” în prezența unor 
profesori universitari de la cele mai prestigioase universități din Cairo, precum și a unor cercetători și 
reprezentanți din mediul de afaceri din Egipt. Am obținut un feed back favorabil din partea cursanților și 
studenților (așa cum confirmă și scrisoarea transmisă ASE de către Universitatea MIT).  La finalizarea 
activității, în cadrul ceremoniei organizate pentru acordarea diplomelor de participare cursanților cadre 
didactice (diplome redactate în limbile engleză-arabă-română) mi s-a decernat de către Doamna Rector a 
Universității MIT, Prof.dr. Olfat Ali Kamel o distincție pentru merite deosebite.  

II. ACTIVITATE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ în calitate de:  
 

• director/coordonator/responsabil științific pentru șase contracte și granturi de cercetare cîștigate în 
cadrul competițiilor naționale (CNCSIS, CERES, CEEX, IDEI-cercetare exploratorie, PARTENERIATE)) 

• membru al unor echipe de cercetare la 36 contracte, din care unul internațional  (Anexa 1). 
• expert evaluator al granturilor de cercetare CNCSIS și membru în Comisiile interne de evaluare de la 

Departamentul de Cercetări Economice din Academia de Studii Economice București. Evaluator pentru: 
Ø " Self–evaluation Report of the Economic Policies Pilot Unit ", raport elaborat pentru Facultatea de 

„Economie”„ aleasă ca unitatea pilot de către Uniunea Europeană, Programul: Phare Multi-Country 
Programme in Higher Education ZZ-95.20. Quality Assurance in Higher Education 

Ø evaluarea a trei granturi ale Academiei Române 
ü Exigențe ale ocupãrii forței de muncã din perspectiva integrãrri în structurile U.E. (Responsabil de 

proiect:  Dr. Steliana Perț), Numãrul de ordine al cererii de GAR:   769; 
ü Ocuparea forței de muncă și competitivitatea economiei naționale (Responsabil de proiect:  

dr.Constantin Ciutacu). Numãrul de ordine al cererii de GAR:   768 
ü Adaptarea conceptelor managementului calitãții totale la analiza procesului instructiv-educativ 

(Responsabilul de proiect: dr. L.. Nițu ). Numãrul de ordine al cererii de GAR: 652 
 

III. DISEMINARE REZULTATE ALE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ și validarea lor prin: 
• participarea la manifestări științifice interne și internaționale. La unele dintre acestea am fost: key note 

speaker, raportor, moderator, membru al plenului și al comitetului de organizare–inclusiv în calitate de 
evaluator  (peer to peer review) pentru conferințele internaționale ECKM, ECIC , IBIMA. 

• publicarea unor cărți, articole cotate ISI Proceedings și/sau incluse în diverse BDI (baze de date 
internaționale) pentru a asigura o mai mare vizibilitate rezultatelor cercetării din România. 

• A se vedea LISTA DE LUCRĂRI, document inclus în dposarul de candidatură (anexa 10). 
 
 

IV. PROGRAME DE MOBILITATE. STAGII DE DOCUMENTARE ȘI CERCETARE (Anexa 2) 
•  „West Minster University” (Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, august 2009)  
• „Limerick University” (Limerick, Irlanda-noiembrie 2008; octombrie 2007);  
• „Brunel Business School” (Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, iunie-iulie 2008);  
• „London School of Economics and Political Science (LSE)”, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, 

Complexity Group LSE” ( decembrie 2007; noiembrie 2007) 
•  „University of Brighton” (Brighton, Regatul Unit al Marii Britanii; octombrie 2007);  
• “Leeds Career Guidance” (Leeds, Regatul Unit al Marii Britanii, februarie 2002). 

 
 

V. DOMENII DE COMPETENȚĂ ÎN CARE M-AM SPECIALIZAT ÎN TIMP PRIN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ ȘI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (Anexa 3):  

• Noua economie și societatea bazată pe cunoaștere. Managementul cunoașterii  
• Economie creativă. Management Creativ și Inovativ. Strategii europene de inovare și competitivitate 
• Economie regională. Comunitățile creative regioanale. Clustere creativ-inovative și orașe creative 
• Microeconomie, Macroeconomie. Politici economice 
• Economia resurselor umane. Managementul și Dezvoltarea Carierei. Dezvoltarea personală 
• Noi abordări ale științei economice din perspectiva managementului competențelor, complexității și schimbării  
• Economia muncii. Politici active de ocupare și de protecție socială 
• Economia educației. Investiția în capitalul uman. Investiția în educația derulată de-a lungul întregii vieți; Politici 

educaționale 
• Economia activelor intangibile. Capitalul intelectual. Managementul capitalului intelectual 
• Eficacitatea și eficiența interculturală. Managementul diversității, dialogul intercultural și senzitivitatea interculturală. 
• Economia antreprenorială. Universitățile de tip antreprenorial. Parteneriatul public –privat (PPP). Parteneriatul dintre 

universități și mediul de afaceri. Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR) 
• Economia sanitară. Management sanitară 

Tipul activității / sectorul de 
activitate  

Activitate didactică și de cercetare științifică, Departamentul / Catedra de Economie și Politici Economice  
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Perioada 16.02.1996 -1.10.2000 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar dr. titular 
Activități și responsabilități 

principale 
Activitate didactică și de cercetare științifică la: 
Ø Academia de Studii Economice din București (Facultatea de Economie Generală, Catedra de Economie 

Politică; Facultatea SELS- Studii Economice in Limbi Straine). Titular al cursurilor:  
ü „Economia cunoașterii și civilizația globală” (Facultatea de Economie, Master), „Economia socială” 

(Facultatea de Economie, Master) 
ü „Seminar Special” (Facultatea de Economie Generală);  
ü „Economics” cu predare în limba engleză, Facultatea Facultatea SELS- Studii Economice in Limbi 

Straine) 
ü „Economie” (Facultatea de CSIE și Centrul Teritorial de Învățămînt la Distanță al ASE Predeal ) 

Ø  în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea din București (Master, Facultatea de Psihologie și 
Științele Educație-titular al cursului „Managementul și dezvoltarea carierei”) 

Ø în calitate de profesor invitat la Universitatea de vară de la Tușnd și Vălenii de Munte; Școala de vară 
Gura Humorului (organizată de Grupul de studii Interdiscipolinare, Academia Română) 

Numele și adresa 
angajatorului 

 Academia de Studii Economice din Bucureștit; Piața Romana nr. 1-6, Sector 1, Bucharest, Romania 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

Activitate didactică și de cercetare științifică; evaluator în Comisia de evaluare a Granturilor Academiei Romane, 
Secția de Științe Sociale, Economice și Juridice-1997  

 

  14.02.1993-16.02.1996 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar titular  
Activități și responsabilități 

principale 
Activitate didactică și de cercetare științifică, Academia de Studii Economice din București, Facultatea de 
Economie Generală, Catedra de Economie Politică.  
Titular al cursului de „Economie” (Facultatea Economie Generală și Management) precum și a Seminariilor 
Speciale (Facultatea Economie Generală) 

Numele și adresa 
angajatorului  

Academia de Studii Economice din București, Piața Romană, Nr.1, Sector 1, România  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate  

Activitate didactică și de cercetare științifică desfășurată în calitate de cadru didactic asociat prin „Programul de 
Integrare a activităților de cercetare și învățămînt” (pană în 1989, fără a fi retribuită) și apoi în regim plata cu ora 
(1990-1993) 

Perioada 
 
 

Numele și adresa 
angajatorului  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate  
Perioada 

  1981-1986; 1987-1989 (întreruperea a avut în vedere perioada de sarcină). Și în această perioadă am desfășurat 
activități didactice la solicitarea conducerii Institutului de Economie Industrială unde dețineam funcția de cercetător 
științific și unde am predat cursul de “Introducere în statistică” pentru ingineri și statisticieni (februarie-iulie 1986) 
Institutului de Economie Industrială din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, Bulevardul Gh- 
Magheru nr.28-30, sector 1; București 
 Activitate de cercetare științifică în domeniul Economie 
 
23.09.1983-14.02.1993 

Funcția sau postul ocupat   Cercetător științific, Cercetător științific principal gradul III (din 1990) 

Activități și responsabilități 
principale  

Cercetător științific și apoi cercetător științific principal gradul III, Sectorul „Sinteză”, Institutul de Economie 
Industrială, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Romane.  În urma rezultatelor obținute în 
timpul facultății (media de absolvire 9.76) am obținut repartiție guvernamentală la Institutul de Economie 
Industrială din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice cu stagiul de 2 ani în producție. La Institut am 
desfășurat activitate de cercetare științifică în domeniul cercetării economice. În aceeași perioadă am desfășurat și 
activități didactice la ASE București.  

Numele și adresa 
angajatorului 

 Centrul de Calcul al Ministerului Turismului, Bulevardul Expoziției nr. 31, sector 1, București  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate  

 Activitate de programare cu alicații în domeniul economic, cu referire specială la turism  

Perioada 23.09.1982 - 23.09.1983 
Funcția sau postul ocupat   Analist programator 

Activități și responsabilități 
principale 

Activitate de programare pe probleme specifice activităților din turism  

Numele și adresa 
angajatorului 

 Oficiul de Calcul al ITSAIA (Întreprinderea pentru transporturi speciale pentru agricultură și industrie alimentară) 
București, strada Sfinții Apostoli nr.18, sectorul IV, București 
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Tipul activității sau sectorul 
de activitate  

Activitate de programare și analiză a datelor procesate informatic 

Perioada 23.09.1981-23.09.1982 

Funcția sau postul ocupat Analist programator 
Activități și responsabilități 

principale 
Activitate de programare pe probleme specifice activităților din  agricultură și industria alimentară . În perioada cît 
am lucrat acolo am contribuit la crearea Oficiului de Calcul ITSAIA creat în 1982. 

Educație și formare 
profesională 

 

 

Perioada 
 

 Mai-octombrie 2015 
Proiectul ,,UNIVERSITARIA–școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată” „Modul de 
didactică și psihopedagogie universitară  și „Modulului de cercetare stiintifica avansată” 
 

Perioadă Martie-iunie 2014 
 

Cursul „Istoria filisofiei și științei”, CRISFT, Divizia de logică, metodologie și filosofie a științei și tehnicii, Academia 
Română 

Perioada  
Diploma obținută  

 Noiembrie-Decembre 2007 
 Certificat “Complexity Science Training Programme” 

Disciplinele și competențe 
profesionale dobândite  

Complexity Sciences; Apply complexity science in socio-humanistic sciences; Business Ethics;  

Numele instituției  furnizoare 
de formare  

 London School of Economics and Political Science (LSE), London, Marea Britanie„ Complexity Group LSE” 

Perioada Octombrie 1998 

Calificarea / diploma 
obținută  

Certificat “Training of Writers” , Training Programme 

Disciplinele și competențe 
profesionale dobândite  

Noi metode de predare a lecțiilor de Economie; Cum se poate scrie o lecție de Economics; Content standards 
for Economic education utilizate de către National Council on Economic Education (NCEE ), SUA  

Numele și tipul instituției 
furnizoare de formare  

NCEE (National Council on Economic Education), S U. A  

Perioada Octombrie 1997 (I); ianuarie 1998 (II); aprilie 1998 (III); iunie 1998 (IV) 

Diploma obținută  Certificat “Training of Trainers” I, II, III, IV 

Disciplinele și competențe 
profesionale dobândite 

Noi metode de predare a lecțiilor de Economie; Content standards for Economic education utilizate de către 
National Council on Economic Education (NCEE ), SUA 

Numele și tipul instituției 
furnizoare de formare  

NCEE (National Council on Economic Education), SUA  

Perioada Martie 1998 

Calificarea / diploma 
obținută  

Certificat “Training Seminar on Self-Evaluation” Training Seminar on Self-Evaluation” PHARE Multi-Country 
Programme in Higher Education ZZ-95.20 Quality Assurance in Higher Education 
 

Disciplinele și competențe 
profesionale dobândite 

 
Numele instituției furnizorului 

de formare  
 

 Perioada 
 

Diploma obținută   
 

Numele instituției de 
învățământ  

 

Quality Assurance in Higher Education,  
 
 
QSC (Quality Support Centre) & Centre for Higher Education Research and Information of EU 
 
 
Mai –iunie 1996 
 
Certificat “Personal Development and Communications“ 
 
IROMA și Durham University Business Schoool, Marea Britanie 
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Perioada 
Diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate  

 
 

Perioada 
 

Diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate 
 
 

Numele instituției de         
formare 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate 

 
Numele instituției de         

învățământ / furnizorului de 
formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate 
Numele instituției de         

învățământ  
Perioada 

Calificarea / diploma obținută 
Numele instituției de         

învățământ  
Numele instituției 

Perioada 
Disciplinele principale studiate 

 
 

Numele instituției 
Perioada 

Calificarea / diploma obținută 
Disciplinele studiate 

Numele și tipul instituției de         
învățământ  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 
Numele și tipul instituției de         

învățământ  
Perioada 

Calificarea / diploma obținută 
 

Disciplinele studiate 
 
 
 

Numele și tipul instituției de         
învățământ  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
 

Numele instituției de         
învățământ  

 
 

1990-1995 

 Diploma de Doctor în Economie 

 
Economie; Politici economice în domeniul resurselor umane; Strategii și politici de stimulare a investiției în educație 
Facultatea de Economie Generală, Academia de Studii Economice din București 
 
Mai – iunie 1995 
 
Certificat "The Economics of the Market", World Bank Summer School 
 
Emergent Economies; Microeconomics; Macroeconomics; Mathematics Applied in Economics; Macroeconomic 
Policies     

  
 EDI (The Economic Development of the World Bank) Fifth  Annual Summer School on "The Economics of the 
Market" 
 
Iulie-August 1993 
   
Certificat “Training of Trainers: Microeconomics and Macroeconomics”, World Bank 
 
Microeconomics, Macroeconomics 
  
Summer School of Economics, Microeconomics and Macroeconomics; World Bank 
 
   
 Mai 1993; Septembrie 1992 
  Certificat “Company Plan” Training Programme 
  How to design a Company Plan; Business Economics 
 Erasmus University, Olanda, INCE (Institutul Național de Cercetări Economice). Am fost responsabilul din 
partea   INCE și am colaborat direct cu echipa de profesori de la “Erasmus University”  
 Septembrie-Octombrie  1991 
 Certificat “Training of Trainers: Microeconomics and Macroeconomics”   

  Erasmus University, Olanda, International Education, Growth Dynamics University Institute,  Department of 
Economic Sciences 

  Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Romane 
Aprilie–iunie 1991 

“Epistemologia științelor sociale” (Prof.univ.dr. Cătălin Zamfir);  
“Demoeconomie” (Academician Vladimir Trebici) 

 

Universitatea din  București, Facultatea de Limbi Străine 
  Ianuarie 1990-iulie 1990 
 Diploma „Engleză-avansați”, program de training dedicat perfecționării competențelor lingvistice 
  Engleza; Cultura și civilizația anglo-saxonă; Engleză pentru economiști 
 Universitatea din  București, Facultatea de Limbi Străine 
 
 1978- 1981 
 Certificat de Pregătire Psiho Pedagogică 
ASE București, Departamentul de Pregătire Psiho Pedagogică 
 
  Septembrie 1977-Septembrie 1981 
  Diplomă de licență Economie, Specializarea Planificare și Cibernetică Economică  
 
Economie; Calculatoare; Limbaje de programare; Programe aplicative; Cibernetică; Modelare  economică; Sisteme 
de gestiune a bazelor de date; Statistica națională; Statitica industrială; Statistica de ramură; Avuția națională; 
Prognoză macroeconomică; Eficiența investițiilor, Prognoză și planificare teritorială, Filosofie; Sociologie 
economică; Doctrine economice 
 Academia de Studii Economice București, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică 
 
 1973-1977 
 Diplomă de Bacalaureat, Clasa Specială de “Matematică Informatică” unde am fost selectataă pe baza rezultatelor 
obținute. La finalizarea studiilor liceale am primit Distincția “Merite deosebite”, atât pentru rezultatele la învățătură cît 
și pentru rezultatele obținute la olimpiadele naționale în timpul liceului. 
 Liceul Teoretic “Gh. Șincai”, Clasa specială de “Matematică Informatică”, B-dul D. Cantemir, sector 4, București 
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Aptitudini și competențe 
personale  

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Abilități de ascultare Abilități de citire Participare la 

conversație și 
interacțiune 

Discurs oral Exprimare în scris 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C2 

Limba franceză 
 

 
 B1  B1  B1  B2  B1 

 
Competențe și abilități 

sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
Competențe și aptitudini 

organizatorice  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Competențe și aptitudini 
tehnice  

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine 
§ spirit de echipă și abilitatea de a lucra în echipă; 
§ dinamism, flexibilitate în gândire; 
§ abilitatea de a stimula demersurile de factură holistă, complexă, interdisciplinară 
§ deschidere și respect față de ideile altora (colegi, colaboratori, parteneri, studenți, cursanți, 

doctoranzi/postdoctoranzi); 
§ adepta constructivismului în disputele de idei  – „feed back pozitiv”;  atitudine echilibrată, constructivă; 
§ creativitate („thinking out of the box” și „critical thinking”),  receptivitate la ceea ce este nou și inventiv- 

  Motto: „Cel mai bun mod prin care poți anticipa viitorul este să îl inventezi și să îi determini și pe alții să te                     
urmeze” (Alvin Toffler, Al  treilea val); 

§ deschidre și atitudine suportivă față de oamenii cu idei, inclusiv în planul inovării sociale; 
§ disponibilitate, deschidere și dorință manifestă de a învăța și de a aplica principiile „lifelong-learning” 

Motto:  “Traiește ca și cum ai muri maine! Învață ca si cum ai trăi veșnic!" (Mahatma Gandhi ); 
§ capacitate de analiză și sinteză; 
§ adaptabilitate și capacitate de a gestiona situații mai dificile, inclusiv capacitatea de a gestiona stresul 
§ abilități de comunicare-interpersonală, empatie, cultivarea dezvoltării personale �i a inteligenței emoționale; 
§ capacitatea de a  stimula senzitivitatea și dialogul intercultural, deschiderea față de alte culturi; 
§ abilitatea de  a lucra și de a colabora cu oameni care provin din alte țări (inclusiv predare pentru studen�i străini); 
§ atitudine suportivă față de diversitate și exersarea principiilor managementului diversității; 
§ dorința manifestă de a veni în ajutorul semenilor, prin participarea la acțiuni de voluntariat social; 
§ atitudine suportivă față de practicile „eticii în afaceri” și „business etiquette” aplicate în diverse medii și culturi. 

 
 

§ leadership, cu înclinație către leadershipul informal și către dezvoltarea personală și coaching 
      Motto: „Develop the leadership within you!”” - John Maxwell; 
                 “Să știi ce vrei, să vrei ce poți și să poți ceea ce trebuie!”) 
 

§ abilități de organizare și de coordonare, în mod special legat de managementul proiectelor de cercetare; 
§ promovarea spiritului de echipă, a colaborării și consultării permanente cu membrii echipei; 
§ capacitate de a media situații cu potențial conflictual în comunicarea dintre membrii echipei; 
§ flexibilitate, capacitatea de a ieși din tiparele tradiționale („thinking out of the box’); 
§ deschidere și atitudine suportivă față de membrii echipei care au idei originale; 
§ promovarea în echipe a princiipiilor specifice „Managementului Creativ și Inovativ” �i a altor tipuri de viyiuni 

moderne în �tiin�ele manageriale-în special „Talent Management”, „Competence-based 
Management”, „Team Building”, „Trust Building”, „Intellectual Capital Management” 

§ aplicarea principiilor Managementului Cunoașterii (KM-„Knowledge Management” ) și ale inteligenței competitive 
(„competitive Intelligence”) 

Motto:  "Strategy without tactics is the slowest route to victory.  
Tactics without strategy is the noise before defeat." (Sun Tzu) 

 

§  operare pe calculator (Microsoft Office, Word, Power Point) 
§ abilitate în utilizare a sistemelor și tehnicilor informatice și de comunicare și dorința manifestă de a mă 

perfecționa și de a actualiza permenent aceste cunoștințe și abilități în raport cu ultimele dezvoltări 
din domeniul  TIC (ITC). 
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Alte competențe și 
aptitudini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Premii, distincții și diplome 
 

  

§ abilitatea de a mă exprima public și cultivarea prin exercițiu a abilităților retorice și de interacțiune cu alții, prin 
empatie și prin apelarea la virtuțile ambelor emisfere cerebrale și implicit la inteligența emoțională;  

§ căutarea și lectura unor cărți, eseuri, articole care provin din alte domenii decât cele ale pregătirii de bază (cu o 
înclinație predilectă către: științele complexității, demersurile de factură holistă, trans și interdisciplinare, 
filosofie, etică, morală, psihologie, sociologie, epistemologie, semiotică, lingvistică cibernetică, euristică, 
cosmogonie, literatura science fiction, esoterism, cabală, grafologie, istoria religiilor, istoria artelor și a 
civilizațiilor, medicină holistă, sacroterapie, dezvoltarea personală, coaching). Bucuria de a învăță și de a 
în�elege �i aprofunda permanent bogăția sensurilor �i semnifica�iilor unor abordări de factură predilect trans �i 
interdisciplinară s-a datorat �i faptului că am avut norocul de a aparține unei familii de intelectuali care a „investit 
în educația mea” încă din copilărie.  

§ pasiune pentru cultivarea frumosului (domeniile artistice, Ikebana etc.). Ori de cîte ori am ocazia mă delectez în 
muzee, particip la expoziții și vernisaje (mai nou „navighez” în spațiul virtual care îmi oferă șansa unor noi 
incursiuni de această factură. 

• valorizarea oricăror oportunități de lărgire a orizontului cunoașterii, atât prin lecturi cît și prin călătorii în zone 
care să permită contactul direct și confluența  cu alte civilizații (mă fascinează în special civilizațiile străvechi: 
China, India, Egipt, Japonia, Grecia, Insula Paștelui, civilizațiile aztecă, incașă, civilizațiile nord europene, 
civilizația celtică, cultura și civilizația anglo-saxonă etc). Am avut șansa ca prin participarea la programe de 
training �i la conferin�e interna�ionale să vizitez atât unele țări europene (Marea Britanie, Irlanda, Suedia, 
Finlanda, Danemarca, Germania, Austria, Belgia, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Țările Baltice: 
Estonia, Lituania, Letonia,  Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Polonia, Slovenia; Rusia, Serbia, Bulgaria) 
dar și unele regiuni mai exotice precum: Turcia (ca participant la Conferinta IBIMA, iunie 2010), India (ca 
participant  la o conferință internațională la New Delhi în 2008), Egypt, Cairo (ca visting profesor). Prin 
participarea la un program de training dedicat „Ikebana” am avut șansa de a mă apropia de cultura Japoneză.  

Motto: ”Studiază trecutul, dacă vrei să poți diviniza viitorul” (Confucius, 551-479 B.C.) 
§ pasiune pentru artă, științele scenei (am făcut cursuri de balet), muzică (am beneficiat de educație muzicală, 

clasa de pian). Când pot mă duc cu multă bucurie la concerte la „Ateneul Român” pentru hrană spirituală. 
§ am practicat cu pasiune „jocurile de gimastică a minții” de tipul: șahului, bridge-ului. 
 

§ Alte motto-uri personale: ”Ceea ce merită să fie făcut, merită să fie bine făcut” (Nicolas Poussin) 
 

 „Oportunitățile sunt obținute cu dificultate, dar se pierd cu multă ușurință”” 
„Mai bine mor de sete decît să beau din cupa mediocrității”/  
„I’d rather die of thirst than drink from the cup of mediocrity”  
„Dacă pierzi avere, nu pierzi cine știe ce; dacă îți pierzi sănătatea atunci pierzi ceva;  
dacă îți pierzi caracterul atunci pierzi totul” /”You lose wealth - you lose nothing,  
you lose health - you lose something, you lose character - you lose everything” 
„ E bine să fii IMPORTANT, dar este cu mult mai IMPORTANT să fii AMABIL/ DRĂGUȚ”” 
“It’s nice to be IMPORTANT, but is more important to be NICE. 
„Nu voi fi un om obișnuit deoarece pot fi un OM EXTRAORDINAR” / 
"I will not be an ordinary man because I can be AN EXTRAORDINARY one!” (Peter O'Toole) 
”Per aspera, ad astra”  “Nihil sine Deo ”” 

 

      

• „Opera Omnia” pentru promovarea unor noi domenii ale cunoașterii și pentru întreaga activitate în 
domeniul cercetării științifice economice (Academia  de Studii Economice din București, 27 aprilie, 2005);  

• „Nicholas Georgescu Roegen” pentru activitatea de cercetare științifică derulată în cadrul proiectelor care au 
obținut finanțarea prin competiție, ASE București, premiu obținut anual, începînd cu anul 2000 pînă în 2007);  

• Premiul Special de Excelență, acordat de către Editura Economică și AGER (2002) echipei care a realizat 
traducerea lucrării „Principiile economiei”, autori: Richard Lipsey și Alex Chrystal;  

• Premiul Best Paper Award obținut în cadrul Conferinței KM , noiembrie 2010 
• Diplomă de Onoare, conferită de ASE București la a 90-a aniversare, București, 2002;  
• Diplomă de Onoare, conferită de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din ASE 

București, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări;  
• Diplomă de Onoare, conferită de Academia Oamenilor de Știință din România, 2001;  
• Diplomă de Onoare, conferită de Institutul de Economie Industrială, INCE, Academia Română cu prilejul celei 

de-a 30 a aniversări, 15 martie 2007;  
• Premiul  I, Sesiunille cercurilor științifice studențești, Academia de Studii Economice din București (1978; 

1979; 1980; 1981, atît la nivelul universității, cît și la nivel național la secțiunile de „Economie”; „Științe Sociale. 
Filosofie”. În 1980 am obținut Premiul Special la faza competiției pe țară, fapt care l-a bucurat pe prof.univ.dr. 
Ludwig Grunberg care ne-a însoțit la Sibiu întrucît noi, cei de la ASE am intrat în competiție cu studenții cu 
profil umanist de pregătire de la toate universitățile din țară;  

• Distincție acordată în prezența profesorilor, studenților și membrilor Seminarului Științific „Octav Onicescu”,  
aprilie 1981, prilej cu care am susținut o prelegere, devenind membru al  seminarului încă din facultate;  

• Premii �i distinc�ii la Olimpiadele de Matematică, Limba română, Engleză, Biologie, Geografie, Istorie, în 
perioada gimnaziului �i liceului (1970 -1977) 
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Membru a diverse asociații 
și organizații socio-

profesionale  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicații, studii, articole, 
rapoarte de cercetare 

științifică 
 
 
 

• EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction). 10 Grupuri Speciale de Interes (SIG-Special 
Interest Groups): „Higher Education”; „Motivation and Emotion”; „Social Interaction in Learning and Instruction”; „Teaching 
and Teacher Education”; „Writing”; „Moral and Democratic Education”; „Learning and Professional Development”; 
„Qualitative and Quantitative Approaches to Learning & Instruction”; „Educational Effectiveness”; “Learning and teaching 
in culturally diverse settings” ;  

• ICAA (Intellectual Capital Accreditation Association) din 2013 
• European Association for Knowledge Management (din 2008);  
• European Regional Studies Association (din 2008);   
• RSA (Regional Studies Association) din 2010;  
• membru asociat la Divizia de logică și istoria filizofiei și științei, Academia Română; CRISFT, Grupul de Studii 

Interdisciplinare  
• Academia Oamenilor de Știință din România (membru corespondent);  
• Centrul de Cercetare „Analize și Politici Economice” al Departamentului de Economie și Politici Economice, Facultatea de 

Economie;  
• Centrul Român de Educație Economică (CREE)-membru fondator din 2001 – centru constituit cu sprijinul National 

Council of Economic Education, SUA);  
• membru al „Comisiei de Evaluare a Granturilor Academiei Române” (1997-2000);  
• evaluator CNCSIS;  
• membru al Seminarului de „Econometrie” organizat la INCE de către Academicianul Emilian Dobrescu (INCE; 1990-

1993);  
• Asociația de Studii Regionale (din 2000);  
• Society for Business Excellence; 
• Comisia de Management a Academiei Române (1990-2001);  
• Seminarul “Octav Onicescu” (membru între 1980-1982).  
§ Detalii în anexa 6. 
 

  
 
 A se vedea lista de lucrări 
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ANEXE 
 

Ø ANEXA 1. Contracte de cercetare științifică la care am participat în calitate de 
director/coordonator și membru al unor echipe de cercetare 
 

Ø ANEXA 2. Programe de mobilitate. Stagii de documentare-cercetare și programe internațianle în 
care am fost implicată 

 
Ø ANEXA 3. Domenii de competență în care m-am specializat în timp prin activitatea didactică și de 

cercetare științifică 
 
Ø ANEXA 4. Recunoașterea și impactul activității 

 
o 4.1. Extras din Scrisoarea de apreciere a prestației didactice în calitate de visiting profesor 

care a fost trimisă conducerii Academiei de Studii Economice București de către Rectorul 
Universității MTI din Cairo, Egipt, Prof.dr. Olfat Ali Kamel 

o 4.2. Evaluările de care am beneficiat în cadrul programelor "Training of Trainers" și "Training 
of Writers. How to write the best lessons in Economics?"National Council on Economic 
Education, SUA 

 
 

Ø ANEXA 5 Alte argumente pentru relevarea recunoașterii și impactului activității 

o 5.1. Invitat în calitate de visiting professor, key note speaker, moderator, raportor sau, după caz, 
expert la evenimente internațional 

o 5.2 Invitat la evenimente științifice naționale 

Ø ANEXA 6. Membru în academii, organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale și 
internaționale, apartenență la organizații din domeniul educației și cercetării 

o 6.1.Academia Română 
o 6.2. ASAS, AOSR și academii de ramură 
o 6.3. Membru în conducerea unor asociații professional-științifice naționale și internaționale 
o 6.4. Membru în asociații professional-științifice națonale și internaționale 
o 6.5.Membru în colectivele de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor 

științifice, organizator de manifestări științifice / Recenzor pentru reviste și manifestări 
științifice naționale și internaționale indexate 

o 6.6.Recenzor pentru manifestări științifice indexate ISI: 

o 6.7.Recenzor, discutant sau raportor pentru unele manifestări științifice naționale și 
internaționale indexate BDI 

o 6.8.Membru în comitete științifice ale unor reviste indexate în BDI 
o 6.9 Membru în comitetele unor evenimente științifice naționale și internaționale 

Ø ANEXA 7. Experiența de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ 
 
Ø ANEXA 8. Premii și diplome obținute 
 

o 8.1.Premii acordate de către Academia Română, ASAS, AOSR, academii de ramură și CNCS 
o 8.2. Premii internaționale 
o 8.3.Premii naționale în domeniu 
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Anexa 1. Contracte /proiecte de cercetare științifică cîștigate prin competiție la care am participat în calitate 

de director/coordonator și membru al unor echipe de cercetare 
1.1 Director / responsabil al unor granturi/proiecte de cercetare 

 1.1.1. Naționale 

1 Egalitatea de șanse - premisă a procesului de dezvoltare sustenabilă. Sitem de evaluare și promovare a diversității în organizațiile 
din Romania,  

• Tip proiect: PARTENERIATE în domenii prioritare, domeniul D9 (cercetare socio-economică și umanistă) cercetare 
exploratorie,  

• Cod contract: PARTENERIATE 92116/2008,  
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta CNMP: 2008/10/01 
• Valoare: 1.358.000 (http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/2010/sedinta/rez/D9/92116.pdf) 

• Durata: 36 de luni: 2008-2011 

• Funcția în cadrul proiectului: Coordonator PNCDI II al cele patru institutii partenere 
2 Economia creativa si societatea bazata pe cunoastere. Oportunitati si provocari pentru Romania,  

• Tip proiect: PNCD II, IDEI, nr. ID_1224; 261 IDEI PCE 
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2007/10/01 
• Durata: 2007-2010 
•  Cod contract : IDEI 1224 
• Valoare: 152.061 lei (http://dce.ase.ro/proidetal.php?id=196&bm=0 
• Funcția în cadrul proiectului: Director 

3 Convergenta economica si rolul cunoasterii in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea Europeana,  ,  
• CEEX nr 220/20,  
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2006/07/20 
• Durata: 2006-2008 
• Valoare: 290.000 lei (http://dce.ase.ro/proidetal.php?id=108&bm=0) 
• Funcția în cadrul proiectului:  

Ø Director al echipei partenerului P1, ASE Bucuresti;  
Ø Director stiintific in cadrul consortiului 

• Coordonator al proiectului CEEX 220/2006: Academician Aurel IANUCU, Academia Romana, Institutul National de 
Cercetari Economice (INCE) 

4 Proiectia ocuparii si a deficitului de calificari pe termen scurt,  
• CEEX M I-61 
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2005/10/10 
• durata 10.10.2005-10.10.2008 
• Funcția în cadrul proiectului: Director al echipei partenerului ASE Bucuresti 
• Coordonator: dr. Speranta Parciog, INCSMPS 

5 Educatia, cultura si creativitatea in viata tinerilor,  
• PNCD I- CERES nr.2/2002,  
• Cod: 2/ PNCDI-I / CERES 
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2002/12/18 
• Durata:2002-2005 
• Funcția în cadrul proiectului: Director al echipei partenerului P1, ASE Bucuresti 
• Coordonator al proiectului  Dr. Sorin Mitulescu, ANSIT 

6 Investitia in educatie si dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung, 
• proiect CNCSIS tip A; castigat prin competitie in 2001 
• Tip proiect:. CNCSIS A 
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2001/07/26 
• Cod proiect: 752_CNCSIS_A /   
• Funcția în cadrul proiectului: Director 

7 Investitia in educatie si dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung,  
• proiect CNCSIS tip A, castigat prin competitie in 2002 
• Tip proiect:. CNCSIS A 
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2002/07/17 
• Cod proiect: 191_CNCSIS_A /  
• Funcția în cadrul proiectului: Director 

8 Investitia in educatie si dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung,  
• proiect CNCSIS tip A, castigat prin competitie in 2003 
• Tip proiect:CNCSIS A 
• Cod proiect: 344_CNCSIS_A  
• Data semnarii contractului cu auroritatea contractanta: 2003/06/27 
• Funcția în cadrul proiectului: Director 
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 1.2 Membru în echipă 

 1.2.1 Internaționale 

1 Macroeconomics of privatisation,  
• Tip Contract: ACE PHARE (Action for Co-operation in the field of Economics);  
• Număr contract: PHARE: P95-2139-R,  
• Perioada de derulare: 1994-1996; 
• Coordonator: DELTA, ENS, Paris, France; 
• Parteneri: Universita di Bologna & Universita di Florence, Italy; Institute of Economics, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria; 

Institute of National Economics, România 
•  Modul de obținere: prin competiție;  
• Nume director proiect: Gilles Saint Paul, DELTA, ENS, Paris, Franța ;  
• Coordonator echipa din Romania: Prof.univ.dr. SORICA SAVA, Academia Romana, Institutul National de Cercetari 

Economice 
•  Calitatea în cadrul echipei: membru.  
Notă : O sinteză a rezultatelor acesui contract a fost publicata în Qurterly PHARE, issue no.8 Spring/Summer 1997 

2 Self–evaluation Report of the Economic Policies Pilot Unit ", raport elaborat pentru Uniunea Europeană în cadrul programului: 
Phare Multi-Country Programme in Higher Education ZZ-95.20. Quality Assurance in Higher Education, 1998, membru in echipă 
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 1.2.2 Naționale 

1 Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - 
EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907  
• Director: Mihai Roman 
• POSDRU/159/1.5/S/138907 
• Durata 2014-2015 
• Calitatea: membru in echipa  

• tuture postdoctorat aria tematica 3 (coordonarea activitatii a 8 cercetatori postdoctoranzi)  
2 Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta, in tehnologiile informationale si dezvoltarea de produse si procese 

inovative  
• POSDRU 2011 
• Director : Popescu Gabriel 
• Durata: 2011-2012 
• Calitatea: membru in echipa, Expert pe termen lung  

o tuture postdoctorat (coordonarea activitatii a 3 cercetatori postdoctoranzi) 
o titular al cursului predat pe platforma: “Economia si societatea bazata pe cunoastere”, curs postat pe platforma 

proiectului, platforma pe acre am si interactionat cu cercetatorii postdoctoranzi (cursuri si forum de debate) 
3 Proceduri și mecanisme de asigurare și management al calității în privința sistemului de monitorizare a inserției pe piața muncii a 

absolvenților  
• POSDRU/86/1.2/S/52422 
• Poziția ocupată în proiect: Expert pe termen lung in echipa INCSMPS 
• Perioada: 2011. 

4 Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei dedescentralizare a invatamantului preuniversitar  
• POSDRU- 1/1.1/S/8 2010/07/28 
• Director: Corina Cace 
• Perioada: 2010 
• Calitatea: membru in echipa, Expert pe termen lung 

o Trainer pentru cursurile “Economia sociala” si “Antreprenoriat”, Centrul Teritorial Timis 
5 Optimizarea sistemului de finantare productie si distribuite  a serviciilor de sanatate pentru cetatenii europeni,  

• CEEX M I 30-CEEX-M1 2005/10,  
• perioada 2002-2007 
• Director: Vasilescu Ion 

6 Creșterea eficienței proceselor support pentru transferul internațional de know how managerial în domeniul cercetării applicative și 
inovării,  

• PNCDI II 91-051   
• 2007/09/14 
• 2007-2010 
• Director: Hancu Daniela 

7 Procedeu si sistem tehnologic pentru nanofinisarea suprafetelor complexe  prin curgere abraziva folosind medii de lucru reopectice 
-833- CEEX-M1  
-2006/09/08 
-perioada: 2006-2007 
-Director: Florescu Margareta 

8 Modelarea comportamentului financiar al populației sub impactul îmbătrînirii demografice. Sistem de indicatori specifici și măsuri de 
combatere a dezechilibrelor financiare,  

• 91-016-PARTENERIATE, 2007  
• Director: Mihaescu Constanta 
• 2007 

9 UNI-C Strategii, sisteme, metode si instrumente pentru managementul cunoasterii in universitati  
• 95 CEEX -M1 2006/07/31 
• perioada 2006-2009 
• Director: Bodea Constanta Nicoleta 

10 Evaluarea eficientei invatamantului din Academia de Studii Economice Bucuresti  
• proiect institutional 532/ PROIECT 
• Perioada: 2006 
• Director: Luminita Nicolescu 

11 Managementul si administrarea proiectelor de cercetare de excelenta pentru executivi: Mapcex-Executiv 
• CEEX M II  334-CEEX-M2 2006/01/26 
• perioada 2006-2007 
• Director: Bodea Constanta Nicoleta 

12 Productivitate, salarii si relatia dintre ele in contextul integrarii in UE,  
• Contract de Excelență câștigat în cadrul compertiției din ianuarie 2006,  
• Perioada: 2006-2008;  
• Modul I, membru în echipa de cercetare a Centrului de Cercetări Industriale din cadrul INCE (Institututl Național de Cercetări Economice), 

Academia Romana 
• Director: Cornelia Nistor 
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25 Asistarea informatizată a activităților de asigurare a calității conform ISO 9000 pentru IMM-uri,  
• ANSIT, AA73/2000-1253/1996, 2000 
• Director: Ion Ivan 

 

13 Tinerii și activitatea economică,  
• PP12-PNCDI-I-CERES,  
• Perioada:2002-2005 
• Director:Roman Mihai 

14 Modele ale creșterii economice,  
Contract de cercetare CERES, realizat în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică,  
Director program ASE: Moise Altăr,  
Perioada:Noiembrie 2002-iunie 2005 

15 Sistem de evaluare a entitatilor bazate pe text,  
148 / PNCDI-I /   
2004/09/29 
Director: Ion Ivan 

16 Liberalizarea schimburilor internaționale din perspectiva aderării la UE 
• Coordonator: Academician Aurel Iancu 
• Director echipa de cercetare ASE: Prof.univ.dr. Niță Dobrotă,  
• proiectului finanțat de către Banca Mondială,  
• Durata:2001-2002 

17 Efectele economice și sociale ale procesului de relansare economică. Scenarii de previziune a proceselor de restructurare și 
creștere economică,  

• ORIZONT 2000 536-A10-AA1-2002, 
• Director: Coralia Angelescu 
• 2002. 

18 Proiectarea și realizarea întreprinderii virtuale destinate producției de confecții VIRTCONF,  
• ORIZONT 2000 501/B7,  2002/03/08 
• 2002 
• Director: Ion Ivan 

19 Efectele economice și sociale ale procesului de relansare economică. Scenarii de previziune a proceselor de restructurare și 
creștere economică,  

• ORIZONT 2000 536—2000_B9, 2001  
• Director program: Coralia Angelescu,  
• 2001. 

20 Stabilizare, ajustare și perspective de creștere a economiei românești în condițiile integrării în UE, Contract de cercetare CNCSIS,  
• 741- CNCSIS_A-A.A.1404-2,  
• director de proiect: Dinu Marin,  
• Durata:2001-2002 

21 Efectele economice și sociale ale procesului de relansare economică. Scenarii de previziune a proceselor de restructurare și 
creștere economică,  

• ORIZONT 2000 536—2000_B9,  
• Director program: Coralia Angelescu,  
• 2000 

22 Platformă pentru estimarea costului testării prototipurilor software orientate obiect,  
• 407_CNCSIS_A_7306-1,  
• 2000 
• Director: Ion Ivan. 

23 Proiectarea și realizarea întreprinderii virtuale destinate producției de confecții VIRTCONF,  
• ORIZONT 2000 501/B7,  
• 2000 
• Director: Ion Ivan 

24 Managementul calității datelor pentru calculul impozitului pe venitul global,  
• ANSIT, AA73/2000-1253/1996,  
• 2000 
• Director: Ion Ivan 
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26 Deschiderea spre exterior a economiei naționale din perspectiva integrării în Uniunea Europeană 
• Contract de Grant nr 2033GR/1996, câștigat în cadrul Competiției lansate înm anul 1996 de către Academia Română,  
• Unitatea contractanta: Ministerul Cercetării și Tehnologiei,  
• Director: Cornel Târhoacă 

27 Orientarea școlară și profesională,  
Contract de Cercetare, Ministerul Cercetării și Tehnologiei,  
membru al echipei de cercetare,  
director program: dr. Ana Costin, Director, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 1995,  

28 Studii de piață în vederea creșterii ocupării forței de muncă,   
• Ministerul Cercetării și Tehnologiei, iunie 1994;  
• membru al echipei de cercetare 
• coordonator: dr. Ana Costin, , Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

29 Formarea și adaptarea profesională,  
• Academia Română, Institutul de Economie Industrială,  
• Membru al colectivului de cercetare si responsabil al capitolului,  
• Perioada:1992-1993 

30 Modificări în structura resurselor umane,  
• Academia Română, Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 143, 1993, contribuția personală: pag.73-107 

31 Dezechilibrul dintre cererea și oferta de muncă și unele modalități de atenuare a acestora,  
• Academia Română, Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 105, 1992 

32 Formarea profesională în condițiile restructurării economiei naționale,  
• Academia Română, Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 93, vol. II, 1991, contribuția personală  
• coordonator de temă: pag.160- 221 

33 Stimularea creativității științifico-tehnice,  
• Institutul de Economie Industrială,  
• coordonator de temă,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 87, 1990, contribuția personală: pag.120- 169 

34 Formarea și utilizarea forței de muncă în perspectiva modernizării industriei,  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 85, 1989, contribuția personală: pag.160- 221 

35 Adaptarea sistemului de formare profesională la noile cerințe ale industriei,  
• Contractul de cercetare "Forța de muncă în industrie în condițiile promovării progresului tehnic",  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 82, 1989, contribuția personală: pag.62- 99 

36 Creșterea rolului unor activități sub impactul cerințelor de sporire a competitivității și nivelului tehnic și calitativ al produselor în 
industrie,  

• Contractul de cercetare "Asigurarea structural-calitativă cu forță de muncă în industrie ", 
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 77, 1988, contribuția personală: pag.65- 105 

37 Exigențe privind nivelul tehnic și calitativ al principalelor utilaje miniere în scopul creșterii productivității în extracția cărbunelui,  
• Contractul de cercetare "Creșterea productivității muncii în unele subramuri ale industriei construcțiilor de mașini și extractive, în 

condițiile dezvoltării economice preponderent intensive",  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 71, 1987, contribuția personală: pag.26- 58 

38 Aspecte semnificative privind consumul de muncă în industria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor,  
• Contractul de cercetare "Creșterea productivității muncii în unele domenii ale industriei construcțiilor de mașini",  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 67, 1986, contribuția personală: pag.5-33 
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39 Probleme ale evoluției productivității muncii în industria extracției țițeiului,  
• Contract de cercetare Creșterea productivității muncii în unele domenii ale industriei  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 66, 1986,  
• contribuția personală: pag.114-127 

40 Aspecte ale activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică în România și în alte țări,  
• contract de cercetare 
• Institutul de Economie Industrială 
• 1985-1986 

41 Cuantificarea contribuției factorilor de creștere a productivității muncii în industria extracției țițeiului,  
• Contractul de cercetare: "Probleme actuale ale creșterii productivității muncii în unele ramuri industriale",  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială"nr.58, 1985 

42 Utilizarea tabloului input-output pentru evidențierea locului și rolului industriei în cadrul economiei naționale,  
• Institutul de Economie Industrială,  
• coordonator: dr. Alexandru Mihăilescu  
• publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 43, 1984; 175 pagini 

43 Contribuția industriei la dezvoltarea unor ramuri ale economiei naționale,  
• Institutul de Economie Industrială,  
• publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 47, 1984; 135 pagini 
• coordonator: dr. Alexandru Mihăilescu 
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ANEXA 2. Programe de mobilitate, stagii de documentare – cercetare, programe de cooperare universitarã 
internaționalã în care am fost implicată 

 
 

2.1.  Programe de mobilitate. Stagii de documentare și cercetare 
 
• „West Minster University” (Regatul Unit al Marii Britanii, august 2009);  

 

• „Limerick University” (Limerick, Irlanda-noiembrie 2008; octombrie 2007);  

 

• „Brunel Business School”, Londra (Regatul Unit al Marii Britanii, iunie-iulie 2008);  

• „London School of Economics and Political Science (LSE)”, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, Complexity 

Group LSE” ( decembrie 2007; noiembrie 2007) 

• „University of Brighton” (Regatul Unit al Marii Britanii; octombrie 2007);  

 

• “Leeds Career Guidance” (Leeds, Regatul Unit al Marii Britanii, februarie 2002). 

 

• „Nottingham Trent University” (Nottingham, Regatul Unit al Marii Britanii, aprilie-iunie 1997);  

 

• Czech Academy Economics Research Institute (Prague, noiembrie-decembrie 1989). 

 
2.2. Programe de cooperare universitarã internaționalã în care am fost implicată  

• Self-evaluation Report of the Economic Policies Pilot unit, Academy of Economic Studies Bucharest, april, 1998, Phare 

Multi-country Programme in Higher Education, ZZ-95.20, Qaulity Assurance in Higher Education, coautor, coordonator: 

Prof.univ.dr. Ghiþã Paul Tãnase, Decanul de la acea dată al Facultãții de Economie Generalã; 

• ACE Qurterly PHARE, issue no.8 Spring/Summer 1997, Macroeconomics of privatisation, pag. 13-14 Coordinator: 

DELTA, ENS, Paris, France; Parteners: Universita di Bologna & University of Florence, Italy; Institute of Economics, 

Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria; Institute of National Economics, România. 

• Responsabil din partea INCE pentru organizarea și desfășurarea cursurilor organizate împreună cu partenerii olandezi 

de la Errasmus University, 1990-1992 ("Microeconomics"; "Macroeconomics"; "Company Plan"). 
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ANEXA 3. Domenii de competență în care m-am specializat în timp prin activitatea didactică și de cercetare științifică 
Prezint unele argumente care susțin acumularea în timp a unor competențe, continuitatea preocupărilor și recunoașterea acestora la nivel național 
și, în unele situații, la nivel internațional.  
• NOUA ECONOMIE ȘI SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE. MANAGEMENTUL CUNOAȘTERII  

Ø titular cursuri (p. 1-2-la nivel postdoctorat, doctorat, master, ciclul I -prin cursurile publicate și prin cercul științific studențesc);  
Ø Director al echipei ASE a contractul CEEX 220/2006 „Convergența economică și economia cunoașterii”, coordonat de Academician 

Aurel Iancu, Academai Română, Instiutul Național de Cecetări Economice, proiect cîștigat prin competiția națională CEEX, 2006-2008;  
Ø participant în calitate de moderator al secțiunilor „KM and Higherr Education” (la edițiile conferinței internaționale European 

Conference on Knowledge Management-ECKM din 2010–ECKM 2010-Famalicao-Portugalia, ECKM 2011-Passau-Germania) și 
organizator și moderator al mini track-ului „KM and Innovation” la Conferințele ECKM 2015, Udine, Italia), ECKM 2013 (Kaunas, 
Lotuania), ECKM 2012-Barcelona, Spania-calitate obținută prin selecția unui comitet internațional. Am fost moderator al secțiunilor de 
KM organizate în cadrul Conferinței ICBE în anii 2006, 2007, 2008.Sunt membru fondator al Societății de Businerss Excellence (din 
2010). Coordonare teze de doctorat pe  această temă (12 teze pînă în prezent) 

• ECONOMIE CREATIVĂ. MANAGEMENT CREATIV ȘI INOVATIV. STRATEGII EUROPENE DE INOVARE ȘI COMPETITIVITATE 
Ø titular cursuri (p. 1-2, cursuri la Master), și autor al unor cărți, studii și articole tematice(..  
Ø Director al contractelor de cercetare științifică: 
ü IDEI 1224 „Economia creativă și societatea bazată pe cunoaștere. Provocări și oportunități pentru România”, proiect cîștigat prin 

competiție națională în 2007, derulat între 2007-2010. Asistent univ.dr. Mina Ivanovici Fanea, Departamentul Economie și Politici 
Economice (cu care colaborez și în activittaea didactică la FABIZ și pe care am coordonat-o la doctorat) a optat pentru tematica 
contractului la teza de doctorat. Pe 12 noiembrie 2009, sub semnul emblemetic al „Anului European pentru Creativitate și Inovare” 
am organizat un atelier de lucru în catedră/departament unde am disemniat în prezența colegilor o parte a rezultatelor contractului;  

ü CERES „Educația, cultura și creativitatea în viața tinerilor, proiect cîștigat prin competiție națională în 2002, derulat între 2002-2005;  
ü „Stimularea creativității”, Institutul de Economie Industrială (IEI), 1988-1989. Implicată în proiect ca cercetător științific principal 

gradul III la Sectorul Sinteză, IEI, Institutul Național de Cercetări Economice (unde am obținut repartiție pe baza mediei obținute la 
abosolvirea facultății-9,76) am beneficiat (noiembrie–decembrie 1989) de un stagiu de cercetare alături de dr. Vasile Bogdan, 
cercetător științific principal gradul I și Sef de Sector la acea dată, la Institutul de Cercetări Economice din Praga în cadrul 
Programului de schimburi interacademice dintre Academia Română și Academia de Științe din Praga. 

 

• ECONOMIE REGIONALĂ. COMUNITĂȚI CREATIVE REGIOANALE. CLUSTERE CREATIV-INOVATIVE ȘI ORAȘE CREATIVE 
Ø membru al: ERSA (Europeanm Regional Studies Association), RSA Regioanal Studies Association-primesc revistele editate de 

RSA, am acces cu parolă pe web site și sunt invitată la evenimente); Asociației Române de Studii Regionale–am particpat la unele 
dintre conferințele organizate pe tematica economiei regionale cu comunicări, unele dintre acestea fiind și publicate.  

Ø Coautor al capitolului „Economia cunoașterii” în curs de publicare în „Tratatul de economie regională”, publicat din inițiativa 
Asociației Române de Studii Regionale, coordonatori: Prof.univ.dr. Luminița Constantin (Președintele ARSR), Prof.univ.dr. Dorel 
Ailenei (Vice Președinte ARSR), Prof.dr. V. Ionescu (Vice Președinte ARSR), Prof.dr. Zizi Goschin. 

Ø 5 doctoranzi îndrumați de mine au apelat la aboradrea economiei regionale prin elaborarea unor studii de caz la nivel regional. 
Ø  Membru al Rețelei „Creative regions networking” din cadrul RSA (Regioanal Studies Association) din 2010, calitate obținută prin 

aplicarea pentru o bursă în 2010. 
 

• MICROECONOMIE, MACROECONOMIE. POLIITICI ECONOMICE 
Ø titular cursuri (p.1-2, ciclul I, Facultatea FABIZ, în limba engleză-1996-prezent; Facultatea CSIE-1994-2006; Centrul Teritorial de 

învățămînt la Distanță ASE din Predeal-2002-2005; Facultatea de Management-1993-1996); 
Ø absolvent al cursurilor de pregătire psiho pedagogică, Departamentul de Pregătire Psihopedagogică, Academia de Studii 

Economice din București (1979-1981). Ulterior am participat și la cursurile dedicate promovării unor metode moderne de predare și de 
redactare a lecțiilor de „Economie” organizate de către National Council on Economic Education, (NCEE) SUA: “Training of 
Trainers” I, II, III, IV, cursuri derulate în patru sesiuni de training, între 1997-1998 și “Training of Writers” (1998). Am participat și la 
cursurile “Training of Trainers” organizate în 2000 și 2001 de către Programul MBA Româno-American (cu un modul special dedicat 
aplicării metodei studiilor de caz). Prin intermediul Programului TEMPER am beneficiat de un program de mobilitate la „Nottingham 
Trent University” (Nottingham, Regatul Unit al Marii Britanii, aprilie-mai 1997);.  

Ø membru al CREE (Centrul Român de Educație Economică), centru creat cu sprijinul NCEE din SUA prin implicarea celor mai buni 
absolvenți ai cursurilor NCEE menționate anterior (reuniți la Sofia, în mai 2000 pentru constituirea unor centre similare în Europa 
Centrală și de Est). În această calitate am participat la unele dintre întâlnirile cu profesorii amerciani (de exemplu cu cei care au 
participat la un Study Tours în România, care a inclus și ASE București, în 2007, sub coordonarea prof.univ.dr. J. Demsey, NCEE , 
SUA) precum și la întrunirile anuale cu profesorii de liceu din țară care au participat la concursul „Cele mai bune lecții de economie”, 
concurs organizat anual de către CREE (fie la Centrul Cultural American, fie, în unele dintre Centrele teritoriale ale CREE - ultimele 
ediții au avut loc la Constanța, Deva). Cu acest prilej am avut ocazia să promovez imaginea ASE și a facultăților acesteia în rîndul 
profesorilor de liceu participanți la programele CREE și respectiv al elevilor participanți în calitate de olimpici naționali la 
olimpiadele de Economie și de cîștigători ai unor competiții naționale desfășurate în învățămîntul preuniversitar pe teme de 
Economie. În același sens am avut o foarte bună colaborare cu doamna profesor Ștefania Pop, director JAR (Junior Achievements 

Romania) alături de care intenționez să dezvolt în viitor un proiect mai vechi legat de orgamizarea pe modelul școlilor de vară 
organizate de ASE a unor tabere și școli de vară destinate elevilor cu cele mai bune performanțe (în special pentru olimpici) 
care doresc să urmeze un traseu de carieră în domeniul științelor economice. 
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Sunt încredințată că voi beneficia în continuare și de sprijinul ASE în acest sens precum și al Ministerului de resort, al Inspectoratelor 
Județene Școlare (am dezvoltat această temă și în cadrul unui program de formare formatori la care am participat în 2011 la Centrul 
Teritorial din Timișoara unde au fost reuniți participanți din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Dej, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Timiș), 
CREE, CREDE (Centrul Român de Educație Democratică și Economică), JAR, ANSIT cu care am avut o bună colaborare și a altor 
organizații, inclusiv a unor ONG. În această manieră putem practica constructiv principiile marketingului educațional a căror necesitate 
se amplifică în condițiile adîncirii crizei demografice care afectează deja instituțiile de învățămînt superior din România. Am sesizat și 
argumentat acest fapt în calitate de raportor CEPES/UNESCO pentru România în 2007 în cadrul Conferinței Internaționale 
CEPES/UNESCO dedicate efectelor crizei demografice din Europa asupra instituțiilor de învățămînt superior (împreună cu 
Prof.univ.dr. Vasile Ghețău-Director al Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici” din cadrul Academiei Române și de 
Prof.univ.dr. Monica Roman de la Departamentul/Catedra  de Statistică și Econometrie din ASE). Raportul care a reunit 100 pagini 
a fost publicat în volumul editat sub egida CEPES/UNESCO (coordonatori prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu, dr. Laura Grunberg). Volumul 
include și alte studii din țările UE afecate de criza demografică. Participarea la acest proiect și la Conferință mi-au oferit și șansa 
schimbului de idei și a identificării unor exemple de bună practică din  țările UE, exemple care pot fi utile României. În urma acestei 
colaborări Prof.univ.dr. Vasile Ghețău, coordonatorul Programului de Master „Populn, Demography and Development”, Facultatea de 
Sociologie, Universitatea din București mi-a propus colaborarea în calitate de titular al cursului „Educația în Programele de 
Dezvoltare” (2010/2011). Am acceptta cu bucurie și a predat acest curs în regim on line în anul universitar 2010/2011;  

Ø membru al Centrul de Cercetări „Analize și Politici Economice”, ASE, Facultatea Economie, Departamentul de Economie și Politici 
Economice (fiind activ implicată încă din 2002 la constituirea dosarului centrului și a Statutului de funcționare). Ulterior am susținut 
activitatea  Centrului de Cercetări „Analize și Politici Economice”  și prin contribuțiile (profesionale, financiare și de dotare tehnico-
materială) aduse prin cele șase contracte de cercetare științifică pe care le-am coordonat;. 

Ø absolvent al programului “Training of Trainers: Microeconomics and Macroeconomics”, Programul MBA Româno-Canadian, ASE și 
al Fifth  Annual Summer School on "The Economics of the Market", World Bank, EDI (The Economic Development) -mai-iunie 1995 și 
al Școlii de vară “Training of Trainers: Microeconomics and Macroeconomics”, World Bank și Fundația S. Bathory, Oslyn, Polonia, 
Iulie-August 1993 

Ø absolvent al programului de training “Company Plan”, program desfășurat de către prof.dr. Wim Kapelle și Ronald de Ridder de la 
Erasmus University, Olanda la INCE (Institutul Național de Cercetări Economice). Am fost desemnată responsabilul din partea INCE și 
am colaborat direct cu echipa de profesori de la “Erasmus University”. În septembrie-octombrie 1991 am participat la programul de 
training “Training of Trainers: Microeconomics and Macroeconomics”,derulat de aceeași echipă. 
 

• ECONOMIA RESURSELOR UMANE. MANAGEMENTUL ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI. DEZVOLTAREA PERSONALĂ  
Ø titular curs (p.1-2 –Program Master, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, 1996-2005) 
Ø beneficiar al unui stagiu de documentare dedicat problematicilor managementului diversității și managementului și dezvoltării 

carierei la “Leeds Career Guidance” și „University of Leeds” (Leeds, Regatul Unit al Marii Britanii, februarie 2002.  
Ø Membru al grupului special de interes (SIG-Special Group) „Learning and Professional Development”; din cadrul 

EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) și al EALE (European Association for 
Labour Economics) 

Ø 2 doctoranzi coordonați au optat pentru această temă.  
Ø formator de formatori și trainer în 1996-1997 în calitate de colaborator IROMA; Programul „Personal Development”. Beneficiar al 

programului de tarining derulat de IROMA în colaborare cu „Durham University Business Schoool”- Regatul Unit al Marii Britanii, 1996 
• NOI ABORDĂRI ALE ȘTIINȚEI ECONOMICE DIN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI COMPETENȚELOR, MANAGEMENTULUI 

COMPLEXITĂȚII ȘI MANAGEMENTULUI SCHIMBĂRII  
Ø titular cursuri (p.1-2 - Master, Facultatea de Administrare și Afaceri, Universitatea București); 
Ø beneficiar al unor stagii de documentare la Complexity Group, London School of Economics and Political Science (LSE); London; 

SOL –UK (Society od Learning Organizations), Regatul Unit al Marii Britanii; iunie 2011; noiembrie–decembrie 2007; 
Ø participant la Conferințele European Conference on Complexity Science (ECCS, edițiile 2005, Paris; Lisabona, 2010, Viena, 2011); 
♦ în 2005 am fost selectată prin competiție ca raportor a trei dintre sesiunile de lucru ale Sesiunii de Brainstorming (Brainstorming 

Meeting) organizată de către ONCEE la Paris, 19-23 septembrie 2005 pe tematica „Complexity Science applied in education”: 
Secțiunea I. („Challenges of Complex System Science”); Secțiunea II („Strategic Areas & Fundamental Questions in Complex 
System Science”); Secțiunea III („Methods in Complex System Science”). Rapoartele au fost incluse in setul materialelor publicate pe 
web site-ul dedicat sesiunii de brainstorming,  

♦ în iunie 2010 și iunie 2011 am participat la lucrările workshopului tematic dedicat abordărilor interdiisciplinare oragnizat de către 
Universittaea din București, Facultatea de Administrare și Afaceri (organizator: Prof.univ.dr. Elena Druică; Moderator: prof.univ.dr. Mircea 
Niță, SNSPA). În 2007 am participat la Școala de vară organizată pe tematica complexității la Sinaia de către prof.dr. Carmen Costea, 
Faculttaea de Comerț, ASE. În decembrie 2007 am participat la un workshop tematic organizat la ASE în cadrul Proiectului IDEI 
(Director: Prof.dr. Carmen Costea) 

 

Ø în august 2009 am fost invitată la „West Minster University”, Marea Britanie pentru a participa la atelierul de lucru dedicat lansării 
programului „Socionome” care are în vedere aplicarea demersului complex, holist, interdisciplinar în domeniul științelor sociale.  

Ø Între  21 iunie-2 iulie 2008 am fost invitată la Universitatea „Brunel Business School” din Regatul Unit al Marii Britanii pentru a 
participa alături de echipa din Marea Britanie la finalizarea unei propuneri de proiect pentru reorganizarea programelor de studii 
doctorale prin aplicarea demersului specific științelor complexității. Am promovat și ideea co tutelei internaționale la doctorat. 
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Ø în decembrie 2007 am fost selectată pe baza aplicației depuse electronic pentru a participa la programul de training dedicat aplicării 
complexității în științele sociale, organizat de „Complexity Research Group”, London School of Economics and Political Science 
(LSE); London; Regatul Unit al Marii Britanii. 

Ø Autor al capitolului "Gestiunea competentă a schimbării și complexității în societatea bazată pe cunoaștere", publicat în Roșca Gh. 
Ion (coordonator),  Brătianu, C., Popescu, C.,  Drgaomirescu, H., Suciu Marta-Cristina ș.a., “Societatea cunoașterii”, Editura 
Economică, București, 2006, ISBN (10) 973-709-237-6, (13)978-973-709-237-3, Contribuție personală: p.95-107 

Ø Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România; Comisia de Științe Juridice, Economice și Sociale.  
Ø Membru al unor asociații social profesionale care susțin demersurile holiste, interdisciplinare: 

ü Participant la Școla vară organizată de Academia Română pe problematica de Studiilor Interdisciplinare, Gura Humorului, 
august 1997  și la edițiile Școlilor de vară organizate anual de către Grupul de Studii Interdisciplinare, 2009-2011 

ü Comisiei de evaluare a granturilor Academiei Române (1997-2000);  
ü Comisiei de Management a Academiei Române (între 1990-2001 am fost secretar științific al acestei Comisii). Președintele 

Comisiei: Prof.univ.dr. Emil Mihuleac. 
Ø Membru al Seminarului „Octav Onicesu”(1980-1983), seminar în care s-a promovat demersul interdisciplinar și unde am avut 

oportunittatea de a învăța, fiind încurajată și susținută mult de către membrii Seminarului, prestigioși membrii ai lumii acdemice din țară. 
 

Ø ECONOMIA MUNCII. POLITICI ACTIVE DE OCUPARE ȘI DE PROTECȚIE SOCIALĂ 
Ø Membru al EALE (European Association of Labour Economics) între 1993-2002. Participant la unele conferințe ale EALE (Chania, 

Grecia, septembrie 1996 și Paris 1, septembrie 2002). 
Ø Membru al panelului de experți și participant la reuniunile de lucru (octombrie, noiembrie 2011 organizate de către MMPS și INCSMPS în 

cadrul proiectului EMPLOYNET dedicat fundamentării „Strategiei naționale de ocupare”. Foarte buna colaborare cu INCSMPS a inclus 
atât caliatea de parteneri în contracte de cercetare științifică (anexa 3) cît și participarea la manifestările științifice, membru în echipele 
de evaluare a dosarelor de concurs pentru funcțiile de cercetător științific principal și participarea la alte proiecte de cercetare. Menționez 
și recenta colaborare la proiectul dedicat inserției pe piața muncii a absolvenților de învățămînt superior (2011). 

Ø Membru în echipa de cercetare a Centrului de Cercetări Industriale din cadrul INCE (Institututl Național de Cercetări Economice) al 
Academiei Române la.proiectul “Productivitate, salarii si relatia dintre ele in contextul integrarii in UE”, Contract de Excelență (CEEX) 
câștigat în cadrul compertiției din ianuarie 2006, Modul I;  

Ø Director al echipei ASE, Catedra de Economie și Politici Economice, grantul CEEX „Deficitul de calificari pe piata muncii din Romania,” 
CEEX 2005-2007. Coordonator proiect: INCSMPS, director: dr. Speranța Pîrciuog; 

Ø Membru al echipei de cercetare a proiectului „Studii de piață în vederea creșterii ocupării forței de muncă”,  Coordonator 
proiect: Ministerul Cercetării și Tehnologiei, 1994; director: dr. Ana Costin, , MMPS, 139 pagini 

Ø 2 doctoranzi coordonați au ales tema economiei muncii (o menționez pe doamna lector univ.dr. Mihaela Hrisanta Dobre Mosora din 
cadrul Departamentiului de Economie și Politici Economice; tema „Piața muncii în România” susținută în anul 2007). 

Ø Expertiză dobîndită ca cercetător științific principal gradul III în cadrul Sectorului Sinteză, Institutul de Economie Industrială, 
Institutul Națioanl de Cercetări Economice al Academiei Române, 1983-1993. Principalele contracte de cercetare științifică la care 
am fiost membru și care au fost adresate problematicii economiei muncii și politicilor active de ocupare și protecție socială au fost: 

ü Modificări în structura resurselor umane, Academia Română, Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie 
Industrială" nr. 143, 1993, contribuția personală: pag.73-107 

ü Dezechilibrul dintre cererea și oferta de muncă și unele modalități de atenuare a acestora, Academia Română, Institutul de Economie 

Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 105, 1992 
ü Creșterea rolului unor activități sub impactul cerințelor de sporire a competitivității și nivelului tehnic și calitativ al produselor în 

industrie, Contractul de cercetare "Asigurarea structural-calitativă cu forță de muncă în industrie ", Institutul de Economie Industrială, 
publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 77, 1988, contribuția personală: pag.65- 105 

ü Exigențe privind nivelul tehnic și calitativ al principalelor utilaje miniere în scopul creșterii productivității în extracția cărbunelui, 
Contractul de cercetare "Creșterea productivității muncii în unele subramuri ale industriei construcțiilor de mașini și extractive, în 
condițiile dezvoltării economice preponderent intensive", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie 
Industrială" nr. 71, 1987, contribuția personală: pag.26- 58 

ü Aspecte semnificative privind consumul de muncă în industria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, Contractul de cercetare 

"Creșterea productivității muncii în unele domenii ale industriei construcțiilor de mașini", Institutul de Economie Industrială, publicat în 

"Studii de Economie Industrială" nr. 67, 1986, contribuția personală: pag.5-33 
ü Probleme ale evoluției productivității muncii în industria extracției țițeiului, Contract de cercetare "Creșterea productivității muncii în 

unele domenii ale industriei", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 66, 1986, contribuția 

personală: pag.114-127 
ü Aspecte ale activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică în România și în alte țări, contract de cercetare, 1985 
ü Cuantificarea contribuției factorilor de creștere a productivității muncii în industria extracției țițeiului, Contractul de cercetare: 

"Probleme actuale ale creșterii productivității muncii în unele ramuri industriale", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii 
de Economie Industrială"nr.58, 1985 
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ü Utilizarea tabloului input-output pentru evidențierea locului și rolului industriei în cadrul economiei naționale, Contract de cercetare, 

coordonator: dr. Alexandru Mihăilescu, Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 43, 1984; 

175 pagini 
ü Contribuția industriei la dezvoltarea unor ramuri ale economiei naționale, Contract de cercetare, coordonator: dr. Alexandru 

Mihăilescu, Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 47, 1984; 135 pagini. 
• ECONOMIA EDUCAȚIEI. INVESTIȚIA ÎN CAPITALUL UMAN. INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIA DERULATĂ DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEȚI.  

POLITICI EDUCAȚIONALE 
Ø Programul de pregătire doctorală derulat între 1990-1995.: Tema tezei de doctorat „Investiția în educație”.. Diploma 

de Doctor în Economie obținută în 1995. Cele mai semnificative rezultate ale cercetării doctorale actualizate și revăzute 
au fost publicate în cartea „Investiția în educație”, Editura Economică, București, 2001, 497 p. 

Ø Membru a zece grupuri speciale de interes (SIG-Special Groups) în cadrul organizației profesional știinbțifice 
europene EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction). În această calitate particip la 
unele conferințe ale diverselor SIG-uri și primesc revistele editate de EARLI. Cele zece grupuri speciale de interes sunt: 
„Higher Education”; „Motivation and Emotion”; „Social Interaction in Learning and Instruction”; „Teaching and 
Teacher Education”; „Writing”; „Moral and Democratic Education”; „Learning and Professional Development”; 
„Qualitative and Quantitative Approaches to L&I”; „Educational Effectiveness”; “Learning and teaching in 
culturally diverse settings”.   

Ø O mare parte a doctoranzilor coordonați - cum ar fi de exemplu lector univ.dr. Mirela Liana Lăcătuș și lector 
univ.dr. Marius Cristian Pană (Departamentiului de Economie și Politici Economice), care au și publicat ulterior 
tezele de doctorat- au ales ca teme ale tezelor de doctorat teme din această zonă de interes. 

Ø Invitată în cadrul Sesiunii de Brokeraj desfășurată pentru identificarea unor potențiali parteneri din domeniul științelor 
sociale pe problematica „Rolul universităților în economia și societatea bazate pe cunoaștere”, Bruxelles, Belgia, 2 -3 
octombrie 2009 

Ø Participant la 1st Russian-Romanian Scientific Conference, Saint Petersbourg, Rusia, noiembrie 2007 
Ø Director al grantului „Investiția în educație și dezvoltarea economică”, grant cîștigat în cadrul competiției naționale de 

proiecte, CNCSIS 2001 și derulat între 2001-2003 
Ø Includerea unui capitol distinct dedicat „Investiției în educație și dezvoltării economico-sociale” (capitolul 26) în 

manualul Catedrei („Economie”) și în „Aplicații”, edițiile 5 și 6, Editura Economică 
Ø Raportor pentru România la CEPES/UNESCO în anul 2007. Raportul „Demographics and Higher Education in 

Europe. Romanian Study Case” elaborat în colaborare de către Suciu Marta-Christina, Vasile Ghețău, Monica 
Roman; publicat în volumul: Lazăr Vlăsceanu, Laura Grunberg (coordonatori), „Demographics and Higher 
Education in Europe” editat în seria de publicații UNESCO-CEPES “Higher Education for a Knowledge Society”, 
http://www.cepes.ro/publications/knowledge.htm, raportul României: 100 p.  

Ø Membru al echipei de cercetare a proiectului „Eficiența învățământului superior economic din ASE București”, 
Director: Prof.univ.dr. Luminița Niculescu, Contractul face parte din categoria proiectelor de cerrcetare prioritare de la 
nivel ASE București, fiind căștigat prin competiție în 2006. Contractul s-a finalizat prin publicarea lucrării: Luminița 
Niculescu (coordonator), Luminița Constantin, Gabriela Drăgan, Cristian Păun, Rodica Zaharie, Christina Suciu, ș.a, 
Evaluarea eficienței invatamantului superior economic, Editura ASE,  București, 2007, ISBN: 978–973–594–987–7 

Ø Membru al echipei de evaluare a Facultății de „Economie Generală”, facultate aleasă de către UE în 1998 ca unitate 
pilot în cadrul proiectului ZZ-95.20 „Quality Assurance in Higher Education”, PHARE Multi-Country Programme in 
Higher Education, proierct organizat de QSC (Quality Support Centre) & Centre for Higher Education Research and 
Information.  În prealabil am participat la seminarul “Training Seminar on Self-Evaluation” organizat în cadrul aceliuași 
proiect  „Quality Assurance in Higher Education, PHARE Multi-Country Programme in Higher Education””, la Praga 1998 

Ø Invitat la dezbateri în panel de experți: 
ü Dezvoltare durabilă-Orizont 2025. Strategii ale educației și formării profesionale pe parcursul întregii vieți, atelier de lucru 

organizat de PNUD și Președenția României, 7 mai 2004 
ü Capitalul intelectual și evaluarea activelor intangibile, Comisia UNESCO-România, Academia Oamenilor de Știință din 

România, Magne Cognitiva, 27 mai 2007. Am susținut și o prelegere cu acest prilej 
ü Dezvoltare umană, PNUD, mai 1998, dezbatere organizată de PNUD și INCE,  25 mai 1998 
ü Sesiunile de lucru ale Comisiei de Studii Economce, Juridice și Sociale, Academia Oamenilor de Știință din România (unde 

sunt Membru corespondent) 
ü Sesiunile de lucru ale Grupului de Studii Interdisciplianre al Academiei Romțne  

Ø Membru al echipei de cercetare ASE ale proiectelor CERES: „Tinerii și activitatea economică” (Director de program: 
prof.univ.dr. Mihai Roman), și  al contractului CERES coordonat de către prof.univ.dr. Stelain Stancu, ambele 
cîștigate prin competiție națională și derulate între noiembrie 2002-iunie 2005 

Ø Membru al echipei de cercetare a proiectului „Efectele economice și sociale ale procesului de relansare economică. 
Scenarii de previziune a proceselor de restructurare și creștere economică, ORIZONT 2000”, Director: 
Prof.univ.dr. Coralia Angelescu, 2000-2002.  

Ø Membru al echipei de cercetare a proiectului „Orientarea școlară și profesională,” Ministerul Cercetării și Tehnologiei, 
director program: dr. Ana Costin, Director, MMPS, 1995, 130 pagini 
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Ø Expertiză dobîndită ca cercetător științific principal gradul III în cadrul Sectorului Sinteză, Institutul de Economie Industrială, Institutul 
Națioanl de Cercetări Economice al Academiei Române, 1983-1993. Principalele contracte de cercetare științifică la care am fiost 
membru și care au fost adresate problematicii economiei muncii și politicilor active de ocupare și protecție socială au fost: 

ü Formarea și adaptarea profesională, Academia Română, Institutul de Economie Industrială, Membru al colectivului de cercetare, 

1992-1993 
ü Formarea profesională în condițiile restructurării economiei naționale, Academia Română, Institutul de Economie Industrială, publicat 

în "Studii de Economie Industrială" nr. 93, vol. II, 1991, contribuția personală : pag.160- 221 
ü Formarea și utilizarea forței de muncă în perspectiva modernizării industriei, Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de 

Economie Industrială" nr. 85, 1989, contribuția personală: pag.160- 221 
ü Adaptarea sistemului de formare profesională la noile cerințe ale industriei, Contractul de cercetare "Forța de muncă în industrie în 

condițiile promovării progresului tehnic", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 82, 1989, 

contribuția personală: p..62- 99 
Ø Membru al echipei care a realizat studiul „Evaluarea potențialului educațional”, coordonator: cercetător științific principal gradul I, 

dr. Steliana Perț, Șef Sector „Economia Resurselor Umane”, Instiututul de Economie Națională, 1992, publicat în volumul cordonat de 
Academician Tudorel Postolache. 

• Economia activele intangibile. Capitalul intelectual. Managementul capitalului intelectual 
Ø Predare modul Curs Master „Evaluarea capitlului uman”, Programul de Master MRU, Facultatea de Management, ASE București 
Ø Participant la unele dintre activitățile și manifestările științifice organizate sub egida AOȘR, Comisiei UNESCO România și 

„Magnecognitiva” unde s-a dezbătut problematica evaluării capitalului intelectual 
Ø Director și/sau membru al echipelor de cercetare ale contractelor de cercetare: 
ü Director al echipei de la ASE pentru contractul CEEX 220/2006 „Convergența economică și economia cunoașterii”, grant coordonat 

de către Academician Aurel Iancu, Academai Română, Instiutul Național de Cecetări Economice, proiect câștigat prin competiția 
națională CEEX și derulat între 2006-2008; Am realizat capitolul dedicat problematicii „Activelor intangibile și capitalului intelectual ca 
factor ai convergenței economice”, capitol care a fost inclus în cartea: Iancu  Aurel (coordonator), Moisa Altăr, Lucian Albu, Ionuț 
Dumitru, Ciprian Necula, Steliana Sandu, Cristian Păun, Dan Olteanu, Suciu Marta-Cristina, Convergența  economică/ Economic 
convergence, Editura Academiei Române, vol. 1, București, 2008, ediție bilingvă (română/engleză), ISBN 978 -973-27-16622-9, 
ISBN 978 -973-27-1645-8, capitolul 9, Contribuția proprie: p. 205-247. Cartea se află în peste trei biblioteci internțioanle. 

ü membru al echipei de cercetare ASE al contractului de cercetare CEEX „Evaluarea capitalului intelectual al univesităților”, 
coordontor: Prof.univ.dr. Constanța Bodea. 

ü membru al echipei ASE de cercetare a contractelor de cercetare CERES „Modele ale creșterii economice”, contract cîștigat prin 
competiție în 2002 și realizat în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică, membru în echipa ASE, Director program ASE: 
Prof.dr. Moise Altăr, Noiembrie 2002-iunie 2005. În cadrul acestui proiect am realizat partea legată de modelele endogene de 
creștere și dezvoltarer economică punînd accent pe rolul activelor intangibile, al capitalului intelectual, al cunoașterii, inovării 
și creativității ca veritabile „motoare” ale dezvoltării în condițiile economiei și societății bazate pe cunoaștere 

ü membru al echipei ASE de cercetare a contractului de cercetare “Liberalizarea schimburilor internaționale din perspectiva aderării 
la UE”, membru în echipa de cercetare ASE București, Grantului CNCSIS nr. 763, Director program: Academician Aurel Iancu. 
Director al echipei ASE: Prof.univ.dr. Niță Dobrotă, proiectului finanțat de către Banca Mondială, 2001-2002. Am realizat capitolul 
dedicat „Capitalului intelectual și avantajului competitiv”, capitol inclus în cartea: Iancu A., (coordonator) ș.a, “Liberalizarea schimburilor 
economice externe. Avantaje și risuri pentru România”, Editura Economică, 2003, contribuția proprie: p. 179-273 

ü membru al echipei ASE de cercetare a contractelor de cercetare „Deschiderea spre exterior a economiei naționale din perspectiva 
integrării în Uniunea Europeană”. Contract de Grant nr 2033GR/1996, câștigat în cadrul Competiției lansate înm anul 1996 de către 
Academia Română, contractat cu Ministerul Cercetării și Tehnologiei, director de proiect: prof.univ.dr. Cornel Târhoacă; 

ü 4 dintre doctoranzii coordonați au ales ca teme ale tezelor de doctorat teme din această zonă de interes, dintre care 2 doctoranzi 
străini. Domnii dr. Focșa Vitalys din Ucraina a finalizat teza de doctorat adresată unei analize compartaive a capitalului intelectual în 
România și Ucraina în anul 2010. Domnul dr. Alexandru Ghițiu Brătescu a fost bursier, reprezentant al anului său de studii în Consiliul 
Școlii Doctorale și a beneficiat de o bursă de studii obținută prin competiție la Universitatea Mesina din Italia 

ü Participarea la edițiile 2, 3 și 4, 5, 6 ale Conferințelor ECIC (European Conference on Intellectual Capital) desfășurate: în martie 
2010 la Lisabona și, respectiv, în aprilie 2011 la Universitatea din Nicosia, Cipru și în aprilie 2012 la Universittaea Arcada, Helsinki, 
Finlanda, ECIC 2013 la Bilbao Spania; ECIC 2014 la Trnave )am fost key note speker). La cea de-a doua conferință am prezentat o 
lucrare realizată în colaborare cu dr. Florinda Matos de la Universitatile din Lisabona și Leira, Portugalia care este și Directorul executiv 
al Asociației profesional științifice ICA (Intellectal Capital Association) consitituită în 2011, asociație al cărui membru sunt.  
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• EFICACITATEA ȘI EFICIENȚA INTERCULTURALĂ. MANAGEMENTUL DIVERSITĂȚII, DIALOGUL INTERCULTURAL ȘI 
SENZITIVITATEA INTERCULTURALĂ. 
Ø Coordonator al contractului de cercetare științifică „Egalitatea de sanse si dezvoltarea sustenabila. Managementul diversitatii in 

organizatiile din Romania”, contract PARTENERIATE 92116, câștigat prin competiție națională în 2008 și derulat în perioada 2008-2011 
prin colaborarea între patru parteneri, din care un institut de cercetări- INCSMPS- și trei universități (2 publice: ASE și Universitatea din 
București și una privată). ASE București a deținut rolul de coordonator în cadrul acestui proiect de factură interdisciplinară care a 
reunite numai în cadrul echipei din ASE pe care am coordonat-o 50 de persoane) provenind din rîndul cadrelor didactice de la mai multe 
facultăți și .departamente precum și numeroși doctoranzi ai ASE București. 

Ø Stagiu de documentare pe tema managementului diversității la  Leeds University, Marea Britanioe, 2002 
Ø 3 doctoranzi îndrumați au ales această temă pentru teza de doctorat (o menționez pe doamna asistent univ dr. 

Ana Maria Neagu Trocmaer de la Universittaea Politehnică din București, membru activ al echipei de cercetare a 
contractului PARTENERIATE 92116 care a finalizat și susținut teza pe 24 mai 2011). 

Ø Invitată în calitate de Key note speaker și moderator al sesiunii de lucru „Intercultural Dialogue” organizată în cadrul 
workshopului tematic desfășurat al încheierea Proiectului UE „GOAL”. Atelierul de lucru a reunit 80 de participanți din 
mai multe țări ale UE și a fost organizat de către Comisia Uniunii Europene pe data de 12-13 noiembrie 2011. 

Ø Invitată la Universitatea Sapienza, Roma, Italia, Departamentul de Comunicare Interculturală  (coordonator: Prof.dr. 
Marcella Pompili Pagliani) pentru un schimb de experiență și pentru conturarea unor posibilități de cooperare pe tematica 
diversității și dialogului intercultural-16-17 noiembrie 2011 

Ø Invitată de către CEPES-UNESCO și Departamentul UNESCO pentru Studii Interculturale din cadrul Universității din 
București la Conferinața Internațioanlă „Intercultural Dialogue between Euro Assian Universitues” desfășurată la 
Palatul Parlamentului pe 28-29 mai 2011 

Ø Membru al unor grupuri speciale de interes (SIG-Special Groups) dedicate temei în cadrul EARLI (European 
Association for Research on Learning and Instruction).:  

ü “Learning and teaching in culturally diverse settings”   
ü „Learning and Professional Development”. În august 2010 am participat cu o lucrare realizată în colaborare cu o echipă de 

cercetare de la Universitatea din Porto, Portugalia, la Conferința 5th SIG 14 Learning and Professional Development Conference, 
„Diversity in Vocational and Professional Education and Training”, 25-27 august 2010, Universitatea LMU Munchen, 
http://www.wipaed.bwl.uni-muenchen.de/earlisig14/index.html  

ü „Qualitative and Quantitative Approaches to Learning & Instruction”;  
ü „Higher education” care a organizat în februarie 2011 la Berlin, o Conferință pe această temă. 
ü „Educational Effectiveness”. 

Ø Am publicat și prezentat la diverse manifestări științifice din țară și din străinătate unele studii, articole pe această temă 
(Lista de lucrări). 

 

• ECONOMIA ANTREPRENORIALĂ. UNIVERSITĂȚILE DE TIP ANTREPRENORIAL. PARTENERIATUL PUBLIC–PRIVAT. 
PARTENERIATUL DINTRE UNIVERSITĂȚI ȘI MEDIUL DE AFACERI.  RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATISTĂ (CSR). 

Ø Cursul „Economie antreprenorială”, predat alături de lector univ.dr. Mirela Liana Lăcătuș și asistent dr. Vileta Caragea 
Șerb în cadrul Programului de formare formatori la care am participat în 2011 la Centrul Teritorial din Timișoara unde 
au fost reuniți participanți din județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Dej, Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Timiș, 

Ø Stagiu de documentare la Universitatea „Nottigham Trent University” din Marea Britanie inclusiv pe tematica CSR” 
Ø Director al echipei ASE pentru contractul CERES „Educația, cultura și creativitatea în viața tinerilor”, 2002-2005; 
Ø Membru al echipei de cercetare ASE ale proiectelor CERES: „Tinerii și activitatea economică” (Director de program: 

prof.univ.dr. Mihai Roman), și  al contractului CERES coordonat de către prof.univ.dr. Stelain Stancu, ambele 
cîștigate prin competiție națională și derulate între noiembrie 2002-iunie 2005 

Ø Autor sau coautor al unor articole publicate pe tematica economiei antreprenoriale, universităților antreprenoraile și CSR 
(Corporate Social Responsability)- (Lista lucrări). 

Ø 2 doctoranzi coordonați au abordat de o manieră diferită și nuanțată în cadrul tezelor de doctorat aceste teme: asistent 
univ.dr. Nae Grigore Georgeta și asistent univ. Drd. Alina Hagiu de la Universitatea din Pitești. 

Ø unele dintre lucrările de licență și disertațiile de la Master (în special cele de la FABIZ) au abordat această tematică 
• ECONOMIA SANITARĂ:MANAGEMENT SANITAR 

Ø Trainer în cadrul programului de training „Economai sanitară. Managementul sanitar”, dedicat directorilor economici de la Direcțiile 
Județene, organizat în 1997 la Instututul de Sănătate Publică din București (în colaborare cu prof.univ.dr. Coralia Angelescu, 
prof.univ.dr. Paul Tănăsescu, Conf.univ.dr. Socol Cristian, dr. Tudor Grosu). 

Ø Stagiu de documentare la Universitatea „Nottigham Trent University” din Marea Britanie inclusiv pe tematica „Economieri sanitare” 
Ø Una dintre doctirandele coordonate și-a ales ca tematică economia sanitară.  
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ANEXA 4. Recunoașterea unora dintre contribuții  
 

4. 1. Extras din Scrisoarea de apreciere a prestației didactice în calitate de visiting profesor care a fost trimisă 
conducerii Academiei de Studii Economice București de către Rectorul Universității MTI din Cairo, Egipt, 

Prof.dr. Olfat Ali Kamel  
 

Prezint în continuare un extras din Scrisoarea de apreciere la adresa prestației mele în calitate de profesor 
invitat (visiting profesor) care a fost trimisă conducerii Academiei de Studii Economice București de către Rectorul 
Universității MTI din Cairo, Egipt, Prof.dr. Olfat Ali Kamel. Scrisoarea completă a fost transmisă Domnului Rector 
și Domnului Prorector cu Relații Internațioane de la acea vreme. 

Precizez că aceste aprecieri au avut în vedere aplicarea metodei chestionarelor atât în rândul cursanților 
profesori cât și în rândul studenților acestei facultăți. Selectez și traduc o parte din această scrisoare în caseta 1.  
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4.2. Evaluările de care am beneficiat în cadrul programelor "Training of Trainers" și "Training of Writers. How to write 
the best lessons in Economics?"National Council on Economic Education, SUA 

 Include și evaluările de care am beneficiat în cadrul programelor "Training of Trainers" și "Training of Writers. 
How to write the best lessons in Economics?" National Council on Economic Education, SUA (traducerea în limba română). 
Precizez că în raport cu aceste evaluări făcute atât de către responsabilul de curs din staff-ul NCEE, cât și, în cazul lecțiilor 
video, de către alți profesori participanți (peer to peer evaluation) și de către mine (autoevaluare) calificativul obținut a fost 
EXCELENT. În raport cu acest calificativ am fost selectată de către NCEE ca reprezentant al României la Sesiunea specială de 
training a celor mai buni absolvenți ai cursurilor NCEE- SUA ("Training Special Meeting of Graduates"), Sofia, mai 2000. Cu 
acest prilej s-a decis și constituirea Centrelor Naționale de Educație Economică cu sprijinul NCEE. Ca urmare, în anul 2001, a 
fost creat Centrul Român pentru Educație Economică (CREE) al cărui membru fondator sunt. 
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 • invitat în calitate de expert la unele dintre sesiunile de lucru ale Grupului de Studii ale Complexității din cadrul London School of 
Economics and Political Science (LSE), Regatul Unit al Marii Britanii și al irlandei de Nord 

 • invitat în calitate de expert la sesiunea „ NCEE Graduates meetings”, Sofia, mai 2000 
 • inivtată la “Emerging skills needs and investing in human capital”, invitată de către Grupul DEKA & University of Pireus, 26 februarie-1 

martie 1998, Salonic, Grecia 
 • Visiting profesor la Universitatea MIT, Cairo, Egipt (februarie-martie 2006) în urma protocolului încheiat între ASE București �i 

Universitatea MIT din Egipt. Am predat în limba engleză cursuri atât corpului profesoral („Training of Trainers” pe tema „New 
Economics and Knoeledge-based Society”) cât și studenților („Microeconomics”, „Macroeconomics”). Pe 8 martie 2006 am fost 
invitată în calitate de key note speaker să susțin prelegerea „Creative economy and Knowledge-based society” în prezența unor 
profesori universitari de la cele mai prestigioase universități din Cairo, precum și a unor cercetători și reprezentanți din mediul de 
afaceri din Egipt. Am obținut un feed back favorabil din partea cursanților și studenților (așa cum confirmă scrisoarea transmisă ASE de 
către Universitatea MIT).  La finalizarea activității, în cadrul ceremoniei organizate pentru acordarea diplomelor cursanților cadre 
didactice (redactate în limbile engleză-arabă-română) mi s-a decernat de către Doamna Rector a Universității MIT, Prof.dr. Olfat Ali 
Kamel o distincție pentru merite deosebite. 

 • raportor selectat prin competiție pentru grupul de lucru „Education policies”, Complexity Group Brainstorming Session (Paris, 2005) 
 Invitată la stagii documentare și de cercetare  

• „West Minster University” (Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, august 2009)  
• „Limerick University” (Limerick, Irlanda-noiembrie 2008; octombrie 2007);  
• „Brunel Business School” (Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, iunie-iulie 2008);  
• „London School of Economics and Political Science (LSE)”, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii, Complexity Group LSE” ( decembrie 

2007; noiembrie 2007) 
• „University of Brighton” (Brighton, Regatul Unit al Marii Britanii; octombrie 2007);  
• “Leeds Career Guidance” (Leeds, Regatul Unit al Marii Britanii, februarie 2002). 
• Nottingham Trent University 1997 
• National Economic Research Institute, Czech Republic Academy, November 1989 

 5.2 Invitat la evenimente științifice naționale  
 Profesor invitat pentru a sustine prelegeri la Cursul de istoria si filozofia stiintei si tehnicii,CRISFT, Academia Romana (am fost in prealabil 

cursant),  
 Invitată la școala de vară a Comisiei de Studii Interdisciplianre a Academiei Romanae, CRISFT, 2007-prezent 
 Invitată la Școala de vară a Comisiei de studii Interdisciplinare a Acdemiei Romane, Gura Humorului, august, 1997 
 Invitată la Conferința dedicată cerebrării „Zilei Mondiale a Prooprietății Intelectuale”, 27 aprilie 2006, organizată de AOȘR, Comisia UNESCO 

pentru România și OSIM, Magnecognitiva. Am prezentat lucrarea „Economia creativă și proprietatea intelectuală”, 
http://www.manecognitiva.ro/media/files/invitatie-conferinta-26-04-2006.pdf 

 Invitată la Simpozionul Cercetare-Dezvoltare-Inovare, 16 aprilie 2008, Parlamentul României, Comisia pentru Afaceri Europene. Am prezentat 
lucrarea „Investiția în educație, investiție strategică prioritară în societatea bazată pe cunoaștere. Provocări și oportunități pentru România” 
http://www.cdep.ro/presa/2008/Agenda.pd 

 Invitată la Sesiunea Standarde europene de educație. 19-20 martie 2008, organizatori: Asociația de Promovare a Învățământului Bilingv 
Francofon (APIBIF), Asociația Doctoranzilor si Cercetatorilor in Filosofie, Ambasada Franței, Universitatea din București. Am prezentat 
lucrarea “Investiția și speranța în om” 

 Invitată la International Symposium: "Through Education to Democracy", Consiliul Europei & Ministerul Culturii, 15-17 iunie 1992. Am 
prezentat lucrarea „Adult education in the perspective of European Integration”. 

 Invitată ca membru în componența unor comisii de concurs pentru promovarea pe poziții didactice sau de cercetare științifică la: Academia 
Română (Institutul Națioanl de Cercetări Economice), Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București (Facultatea 
de Administrare și Afaceri), Universitatea Politehnică din București (Facultățile FAIMA și FILS - Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Filiera 
engleza), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutl național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale, 

 Anexa 5. Alte argumente relevante pentru recunoașterea și impactul activității profesional științifice 

 5.1.  Invitat în calitate de visiting professor, key note speaker, moderator, raportor sau, după caz, expert la evenimente 
internaționale 

 • ICAA (Intellectual Capital Accreditation Association), Global Forum of intellectual Capital, Lisabona, 2015 invitat în calitate de key note 
speaker - www.gfic.icaa.pt 

 • ECIC 2014 key note speaker 

 • Invitat în calitate de key note speaker  la workshopul internațioanl dedicat închiderii proiectului European „GRANTING 
OPPORTUNITIES FOR ACTIVE LEARNING (GOAL)” Bucharest, 12-13 November 2011; Europe for Citizens Programme 

 • MIT Egipt 2006 key note speaker la Conferința organiyata pe 8 martie 2006 de către universitatea din Egipt în perioada în care am fost 
visiting profesor la Cairro. Am prezentat comunicarea” „Creative economy and knowledge-based society, an opportunity for partnership 
and international co-operation and our road towards a smart, sustainable and inclusive society” 

 • invitat în calitate de expert la sesiunea „Brokerage session”, Brusseles, 2 October 2009 
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Universitatea Vasile Goldiș, secțiile din Arad și Satu Mare, universitatea de Petrol și Gaze din ploiești, Universitatea „Valahia” din Târgoviște,  
 Membru în componența unor comisii de îndrumare și, respectiv de susținere a unor teze de doctorat la: Academia de Studii Economice din 

București, Institutul Național de Cercetări economice din cadrul Academiei Române, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea 
„Valahia” din Târgoviște. 

 Membru în cadrul Comisiei de evaluare a lucrărilor de la Olimpiada Nașională de Economie, faza pe țară, 28+29 mai 2015 
 Profesor invitat la cursurile Universității de vară, Tusnad, 2002-2009 
 Invitat in calitate de expert la dezbateri tematice de tipul:CEPES UNESCO 2011 La Sesiunea dedicata Dialogului intercultural in Euro-Asia, 

27-28 mai 2011 

•  Dezvoltare durabilă-Orizont 2025. Strategii ale educației și formării profesionale pe parcursul întregii vieți, atelier de lucru organizat de 
PNUD și Președenția României, 7 mai 2004 

•  Dezvoltarea umană, dezbatere organizată de PNUD și INCE, 25 mai 1998; 

•  Sistemul de formare profesională în industrie ca proces creativ în strategiile educaționale, Simpozionul: "Creativitate și eficiență în 
învățământ ",  Consiliul Rectorilor, 31 martie 1989 

 Raportor pentru Romania la Comisia CEPES UNESCO 2007 
 Invitată în calitate de moderator, membru al comitetelor de organizare și, după caz ca prezentator al unor lucrări în plenul unor conferințe și 

simpozioane internaționale și națioanle desfășurate în țară 
 Membru in comisiile de evaluare a cercetatorilor postdoctoranzi 
 Expert pe termen lung in proiecte POSDRU.  Tutore cercetatori postdoctoranzi 
 Conducator de doctorat din 2002, domeniul ECONOMIE 
 Membru in comisii de admitere si respectiv in cele de sustinere a rapoartelor de progress ale  doctoranzilor 
 Presedinte sau membru in comisii de sustinere lucrari diseratii Master, FABIZ engleza, ASE 
 Presedinte sau membru in comisii de sustinere lucrari licenta, FABIZ engleza, ASE 
 Membru in comisia de evaluare a lucrarilor Concursului “Cele mai bune lectii de economie”, CREE, alaturi de profesori de la NCEE, SUA, 

2002-2012 
 Membru in comisiile de evaluare ale unor manual si material didactice precum si referent de specialitate la Editura ASE Bucuresti precum si la 

alte edituri 
 Predinte si membru in comisia de evaluare a lucrarilor de la sesiunile de comunicari ale studentilor (din 1993-prezent) 
 Membru in comisia de evaluare a lucrarilor studentilor in cadrul scolilor de vara  

• Universități și școli de vară (Tușnad - 2000-2009);  
• Grupul de Studii Interdisciplinare al Academiei Române ( Gura Humorului, 1997);  
• Univ.  Marea Neagră și Institutul din Luxembourg, Vamă Veche, 2005 
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 5.3. Membru în academii, organizații, asociații profesionale de prestigiu, naționale și internaționale, apartenență la organizații din 
domeniul educației și cercetării 

 Academia Română 

1 Membru asociat al Grupul de Studii Interdisciplinare, CRISFT, Divizia de logică, metodologie și filosofie a  științei și tehnicii a 
Academia Română 

2 Membru si secretar stiintific, Comisia de Management a Academiei Române (1990-2001; secretar științific al comisiei între 1990-1999) 

 ASAS, AOSR și academii de ramură 

1 Membru corespondent al Academia Oamenilor de Știință din România 

 Membru în conducerea unor asociații professional-științifice  

  internaționale 

1 Membru in biroul de conducere al Asociatiei Internationale pentru Auditarea Capitalului Intelectual (ICAA), ca reprezentant al României 

 naționale 

1 Secretar stiintific Comisa de Management Academia Romana, 1990-1999 

2 Secretar stiintific Sectie AOSR, Comisia 9, 2012-prezent 

3 Vicepreședinte al filialei ASE București in cadrul AGER (1993-2001); 

4 CREE-membru fondator in calitate de absolvent al cursurilor de “Training of trainers” si “Training of Writers” organizate de NCEE (National 
Council on Economic Education din SUA) si membru al Consiliului stiintific  

 5.4.  Membru în asociații professional-științifice 

 5.4.1.internaționale 

1 Ø EARLI European Association for Research on Learning and Instruction) 

2 Ø ERSA European Regional Studies Association 

3 Ø RSA Regional Studies Association 

4 Ø IAKM Internatioanl Association for KM 

5 Ø ICAA International Association for the Audit of Intellectual Capital 

6 Ø DAAM  

 5.4.2.naționale 

1 Centrului de Cercetare al Departamentului de Economie �i Politici Economice, ASE Bucure�ti – Centrul pentru Analize și Politici 
Economice, membru fondator din 2002, http://epe.ase.ro/CentruCercetare/CentruCercetare.html. 

2 Centrul Român de Educație Economică (CREE)-membru fondator din 2001 – centru constituit cu sprijinul National Council of Economic 
Education, SUA 

3 Asociația Română de Studii Regionale (ARSR, din primul an, 2001) 

4 Society for Business Excellence, membru fondator din 2010 
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 Anexa 6. 
Membru în colectivele de redacție sau comitete științifice ale revistelor și manifestărilor științifice, organizator de manifestări 

științifice / Recenzor pentru reviste și manifestări științifice naționale și internaționale indexate  
 6.1. Membru în comitete științifice ale manifestărilor științifice internaționale indexate ISI. 

 ECKM (European Conference on Knowledge Management)  
• membru in comitetele stiintifice,  
• organizator /chair al unora dintre mini-trackuri, calitate obtinuta prin competitie in anii 2010, 2011, 2012, 2013 si 2015, Moderator 

(Chair) la Conferintele ECKM 2010; 2011, 2012, 2013, 2015. Precizez că această calitate se obține în cadrul Academic Conferences 
prin competitie 

 o ECKM 2009, Vicenza, Italia 

 o ECKM 2010 Famalicao, Portugalia. Am fost si moderator mini track 

 o ECKM 2011 Passau Germania. Am fost si moderator de sectiune 

 o ECKM 2012 Cartagena, Spania. Am fost si moderator de sectiune 

 o ECKM 2013 Kaunas, Lituania. Am fost si moderator de sectiune 

 o ECKM 2014, Santarem, Portugalia, 2014 

 o Udine Italia, 2015. Am fost selectata prin competitive ca moderator mini track 
o Padova, Italia, 2018 

 ECIC (European Conference on Intellectual Capital) 
• din 2011–prezent membru in Comitetul Conferintei(in fiecare an). Key note speker in 2014 

 o ECIC 2011, Nicosia, Cipru 

 o ECIC 2012, Helsinki, Finlanda 

 o ECIC 2013, Bilbao, Spania 

 o ECIC 2014, Trnava, Slovacia. Am fost desemnata si Key note speaker 

 o ECIC 2015, Cartagena, Spania 

 IBIMA din 2010 –prezent membru in Comitetul Conferintei, moderator al unor sectiuni  

 Ø Program Committee member 14th IBIMA Conference Istanbul, Turkey 23- 24 June 2010, IBIMA14  program committee 

 Ø Program Committee member 15 th IBIMA Conference Cairo, Egipt, noiembrie 2010, IBIMA 15 program committee. 

 Ø Program Committee member 16th IBIMA Conference Kuala Lumpur, Malaysia 29-30 June 2011, IBIMA 16 program committee 

 Ø Program Committee member 17 th IBIMA Conference Milano, Italia, noiembrie 2011, IBIMA 17 program committee 

 Ø Program Committee member 18 th IBIMA Conference Barcelona, Spania, noiembrie 2012, IBIMA 18 program committee. Am fost si 
moderator de sectiune 

 Ø Program Committee member 19 th IBIMA Conference Viena, Austria, iunie 2013, IBIMA 19 program committee. Am fost si moderator de 
sectiune 

 Ø Program Committee member 20 th IBIMA Conference Roma, Italia, noiembrie 2013, IBIMA 19 program committee. 

 Ø Program Committee member 21 th IBIMA Conference, iunie 2014, IBIMA 21 program committee. 

 Ø Program Committee member 22 th IBIMA Conference, noiembrie 2014, IBIMA 22 program committee. 

 Ø Program Committee member 23 th IBIMA Conference Amsterdam, Olanda, 7-9 mai 2015, IBIMA 23 program committee. 
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 6.2. Recenzor, discutant, raportor pentru duverse manifestări științifice 
 

 6.1.  Publicate in volumeindexate ISI: 
 ECKM (European Conference on Knowledge Management)  

o recenzor  
din 2009-prezent 

 
 

• ECKM 2009, Vicenza, Italia 

• ECKM 2010 Famalicao, Portugalia.  

• ECKM 2011 Passau Germania.  

• ECKM 2012 Cart gena, Spania.  

• ECKM 2013 Kaunas, Lituania.  

• ECKM 2014, Santarem, Portugalia, 2014 
• ECKM 2018, Padova, Italia 

 
 

ECIC (European Conference on Intellectual Capital) 
• din 2011– prezent recenzor al unor lucrari de specialitate (in fiecare an) 
• ECIC 2011, Nicosia, Cipru 

• ECIC 2012, Helsinki, Finlanda 

• ECIC 2013, Bilbao, Spania 

• ECIC 2014, Trnava, Slovacia. Am fost desemnata si Key note speaker 

• ECIC 2015, Cartagena, Spania. Recnzia lucrarilor pentru 2015 s-a facut incepand cu decembrie 2014 

 
 

IBIMA din 2010 –prezent recenzor al unor lucrari de specialitate  

Ø 14th IBIMA Conference Istanbul, Turkey 23- 24 June 2010,  

Ø 15 th IBIMA Conference Cairo, Egipt, noiembrie 2010 

Ø 16th IBIMA Conference Kuala Lumpur, Malaysia 29-30 June 2011  

Ø 17 th IBIMA Conference Milano, Italia, noiembrie 2011 

Ø 18 th IBIMA Conference Barcelona, Spania, noiembrie 2012,  

Ø 19 th IBIMA Conference Viena, Austria, iunie 2013, 

Ø 20 th IBIMA Conference Roma, Italia, noiembrie 2013, 

Ø 21 th IBIMA Conference, iunie 2014,  

Ø 22 th IBIMA Conference, noiembrie 2014. 

Ø 23 th IBIMA Conference Amsterdam, Olanda, 7-9 mai 2015 

 6.3.Membru în comitete științifice ale unor reviste indexate în BDI 
 ECTAP-http://www.ectap.ro/economie-teoretica-si-aplicata-consiliul-editorial/ 
 Amfiteatrul Economic 
 “Analele Universității București”; Analele Universitatii din Oradea 
 Social Science, revista editata de Kaunas University Lituania membru in Editorial Board pozitia 15  

http://www.socsc.ktu.lt/index.php/Social/about/editorialTeam 
 The International Journal on Innovation in Digital Economy” (indexată în INFO Sci Journals Database 
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6.4.Membru în comitetele unor evenimente științifice naționale și internaționale 

 Membru în comitetul de organizare al Simpozionului �tiin�ific Cadrul Conceptual al Economiei Postcriză, Bucure�ti, 23-24 noiembrie 2012, 
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2012/Doc_ro/ComitetOrganizare2012.pdf 

 Membru în comitetul de organizare al Simpozionului �tiin�ific Cadrul Conceptual al Economiei Postcriză, Bucure�ti, 11-12 noiembrie 
2011,http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/economie.html; 
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/Doc_ro/Comitet%20de%20organizare.pdf 

 The XII International Conference on Economic Cybernetics Sustainable Development Models for European Union Extension Process, sectiunea 
4, moderator, 2-4 noiembrie 2006 

 Membru in comitetul de organizare si moderator, 4th International Conference of ASECU Development: Cooperation and Competitiveness, 
22-24 mai 2008, București 

 Simpozionul Științific Internațional “Aderarea României la UE. Bătălia cu timpul”, Simpozion internațional,  14 mai 2004, moderator al atelierului 
CERES 

 The XI th International Conference on Economic Cybernetics, CSIE, 22-24 aprilie 2004, moderator la atelierul 7”The Study of Youth Implication in 
Economic and Social Activities”; 

 Simpozionul Internațional de Informatică Economică “Digital economy”, 9 mai 2003, moderator al Secțiunii V 

 The 5th International Symposium on Economic Informatics, 10-13 May 2001, Section 4: “Economic Processes Optimization and Models 
 International Symposium, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de REI-ASE, Programul TEMPER (TEMPUS JEP 9228/98), Sibiu, 22-23 

aprilie 1998 (moderator Secțunea 2  

 Membru în Comisia de evaluare a lucrărilor de al Olimpiada Națioanlă a studenților, AFER, Universitatea din București, 28-29 mai 2015 
 Organizator al Secțiunii de Economie pentru studenntii de la FABIZ Engleza, sectiune la care se disemineaza o parte dintre lucrarile realizate de 

studenti la cercul științific studențesc în limba engleză „New Economics and Knowledge-based society” ( 1996-prezent); 
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 ANEXA 7 Experiența de management, analiză și evaluare în cercetare și/sau învățământ  

 7.1.  Conducere Organizații în domeniul educației și cercetării 

 Prodecan, responsabil cu activitatile de CDI & Relatii Internationale, Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata, din 4.04.2016 

 Membru CNATCDU, Comisia de Stiinte Economice si Administrara Afacerilor, din mai 2016 

 Membru CSUD, ASE din Bucuresti, din iunie 2016 

 Membru al Biroului stiintific al ASE  

 Membru al biroului de conducere al Departamentului de Economie si Politici Economice, din 26 octombrie 2011-prezent 

 Responsabil al Comisiei dedicate proiectarii materialelor didactice, Departamentului de Economie si Politici Economice, din 2011-prezent 
(2mandate) 

 Membru în Comisia 2 a Senatului ASE, dedicată activității de cercetare.  din 2011 pana in prezent  

 Membru al Consiliului profesoral de la BBS (2016-prezent); SELS / FABIZ (2004-ianuarie 2016) 

 Membru corespondent al Diviziei DLMF si Grupului de Studii Interdisciplinare al Academiei Romane 

 Secretar știițifc al Comisiei de Științe, Economice., Juridice și Socilale edin cadrul Academiei Oamneilor de Știință din România (AOSR-2012-
2016). Membru asociat al AOSR (din 1987) 

 Vicepreședinte al Filialei AGER din ASE, 1995-2000. Președinte al filialei Ase în acea perioadă a fost: Prof.dr. A. Ișvnescu. Președintele AGER 
era: Academicianul N. N. Constantinescu care mi-a fost conducător la teza de doctorat și alături de care am debutat la activități de seminar la 
departament 

 Membru al Consiliului stiintific al Institutului de Economie Industriala (IEI), Institutul National de Cercetari Economice (INCE), Academia 
Romana, 1987-1993 

 Secretar științific al Comisiei de Management a Academiei Române, 1985-1999.  
Membru al Seminarului Octav Onicescu (1980-1982) 

 7.2. Membru  

1 Comisia de evaluare a granturilor Academiei Române: 
ü Exigențe ale ocupãrii forței de muncã din perspectiva integrãrri în structurile U.E. (Responsabil de proiect:  Dr. Steliana Perț), Numãrul de 

ordine al cererii de GAR:   769; 
ü Ocuparea forței de muncă și competitivitatea economiei naționale (Responsabil de proiect:  dr.Constantin Ciutacu). Numãrul de ordine al 

cererii de GAR:   768 
ü Adaptarea conceptelor managementului calitãții totale la analiza procesului instructiv-educativ (Responsabilul de proiect: dr. L.. Nițu ). 

Numãrul de ordine al cererii de GAR: 652 
2 Expert evaluator al granturilor de cercetare UEFISCDOI 

3 Expert evaluator al granturilor de cercetare CNCSIS 

4 Presedinte si membru în Comisiile interne de evaluare a Proiectelor de cercetare de la Departamentul de Cercetări Economice din Academia 
de Studii Economice București 

5 Membru in comisiile de evaluare a performantelor unora dintre Centrele de excelenta din ASE Bucuresti 
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 ANEXA 8. Premii și diplome obținute 
 8.1.Diplome acordate de către Academia Română, ASAS, AOSR, academii de ramură și CNCS 
1 Diploma absolvire Curs “Istoria si filozofia stiintei si tehnicii”,CRISFT, Academia Romana, iunie 2014 
2 Diplomă de Onoare, conferită de Institutul de Economie Industrială, INCE, Academia Română cu prilejul celei de-a 30 a aniversări, 15 

martie 2007 
3 Diplomă de Onoare, conferită de Academia Oamenilor de Știință din România, 2001 
 8.2. Diplome obținute la nivel internațional 
1 Distincție pentru merite deosebite, decernata de către Doamna Rector a Universității MIT, Prof.dr. Olfat Ali Kamel, la finalizarea 

programului de Visiting profesor la Universitatea MIT, Cairo, Egipt (21 martie 2006) 
2 Diploma acordata la absolvirea seriei de cursuri ale NCEE: “Training of Trainers” si “Training of Writers”, National Council on Economic 

Education finantat de catre Guvernul SUA, 1998. Cursuroile s-au desfasurat in 1997-1998. In mai 2000 au fost invitati la Sofia cei mai buni 
absolventi ai seriei de cursuri organizate de NCEE intre 1990-2000 si s-a sugerat constituirea unor Centre Nationale de Educatie 
Economica. Am reprezentat România alaturi de profesorii Maria și Paul Lacatus care s-au implicat în constituriea in 2001 a CREE 
(Centrul Roman de Educatie Economica), centru din a cărui componență fac parte. 

 8.3.Premii și diploma naționale în domeniu 
1 OPERA OMNIA pentru promovarea unor noi domenii ale cunoașterii și pentru întreaga activitate în domeniul cercetării științifice 

economice (Academia  de Studii Economice din București, 27 aprilie, 2005);  
2 „Nicholas Georgescu Roegen” pentru activitatea de cercetare științifică derulată în cadrul proiectelor care au obținut finanțarea prin 

competiție, ASE București, premiu obținut anual, începînd cu anul 2000 pană în 2007); 2 puncte*8 ani consecutivi=16 puncte 
3 Premiul Special de Excelență, acordat de către Editura Economică și AGER (2002) echipei care a realizat traducerea lucrării „Principiile 

economiei”, autori: Richard Lipsey și Alex Chrystal; 
4 Premiul „Best paper Awards” la ICBE 2017 pentru lucrarea „Culture of excellence”, unic autor, martie 2017 
5 Premiul „Best paper Awards” la 5th International Conference on Knowledge Management: Projects, pentru lucrarea “Knowledge 

Management and its Impact on Education and Lifelong Learning”, Autori: Suciu Marta Christina,  Alexandru Ghitiu-Bratescu, Ana-Maria 
Neagu, Mina Ivanovici, lucrarea publicata in Proceedings of the 5th International Conference on Knowledge Management: Projects, 
Systems and Technologies, 2010, Carol I National Defence University Publishing House, 2010,  pag.29-35,  JEL classification: I23 - 
Health, Education, and Welfare, Education, Higher Education and Research Institutions., indexat în baza de date RePec 
http://econpapers.repec.org/paper/romkm2010/4.htm http://ideas.repec.org/p/rom/km2010/4.html 

6 Diploma conferita de catre Asociatia MAGNECOGNITIVA pentru prezentarea lucrarii “Economia creativă și proprietatea intelectuală”, la 
Conferința dedicată cerebrării „Zilei Mondiale a Prooprietății Intelectuale”, 27 aprilie 2006, organizată de Comisia UNESCO pentru 
România, OSIM si Magnecognitiva,  

7 Diplome de Onoare, conferite de ASE București la a 105 a, 100 a, a 95 a , 90-a aniversare, București, 2003-2018 
8 Diplome de Onoare, conferită de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din ASE București, cu ocazia celei de-a 50 

a si a 40-a aniversări; 
9 Premiul Special pentru lucrarea „Omul la confluenta dintre civilizatii”, Sesiunea de Comunicari a Comisiei de Management a Academiei 

Romane, 15 decembrie 1993 
10 Premiul special pentru lucrarea „Dezvoltarea personala si managementl si dezvoltarea carierei”, prezentata la Conferinta organizata la 

finalizarea cursului „Personal Development” organizat in mai 1996 de catre IROMA impreuna cu Durham University Marea Britanie 
11 Premiul Special pentru lucrarea „Modelarea globală la confluența dintre prezent și viitor”, a XV-a Conferință Națională a Cercurilor 

Științifice Studențești,  Sectiunea Filosofie, Coordonatori: Prof.univ.dr. Ludwig Grunberg, Prof.univ.dr. Florin Druta, Sibiu, 7noiembrie 
1982;  

12 Premiul I  pentru „Un model macroeconomic simplificat de urmărire a evoluției principalilor indicatori macroeconomici”, a XXV-a Sesiune a 
Cercurilor Științifice Studențești, Secțiunea de Economie politică, Coordonator: Prof.univ.dr. N. N. Constantinescu, 24-25 aprilie 1981;  

13 Premiul Special pentru lucrarea „Modelarea economico-matematică a proceselor de creștere si dezvoltare economico-sociala”, Seminarul 
"Aplicații ale metodelor statistico-matematice în economie”, organizat de Consiliul Șiințific Metodologic al Direcției Centrale de Statistică, 
14 mai 1981. Distincție acordată în prezența membrilor Seminarului Științific „Octav Onicescu”,  prilej cu care am susținut o prelegere. Am 
deveni apoi membru al  seminarului  Științific „Octav Onicescu” încă din facultate 

14 Premiul Special pentru „Cel mai bun programator”,  a XXV-a Sesiune a Cercurilor Științifice Studențești, Secțiunea de Informatica 
Economică, Coordonator: Prof.univ.dr. Gh. Dodescu si Prof.univ.dr. Ion Gh. Rosca, 24-25 aprilie 1981 

15 Premiul I  pentru lucrarea „Simularea euristica a unor posibile trenduri de evolutie”,a  XXIV-a Sesiune  Cercurilor Științifice Studențești, 
Sectiunea de Eficienta a investitiilor, Coordonatori: Prof.univ.dr. Ion Romanu, Prof.univ.dr. Maricel Stoica, ASE, 9-10 mai 1980.  

16 Premiul I  pentru lucrarea „Modelarea globala si rolul acesteia în studierea și prospectarea viitorului”, A XXIV-a Sesiune a Cercurilor 
Științifice Studențești, Sectiunea de Filosofie, Coordonatori: Prof.univ.dr. Ludwig Grunberg, Prof.univ.dr. Florin Druta, ASE, 9-10 mai 1980 

17 Premiul I  pentru lucrarea „Utilizarea modelării econometrice pentru de analiza stării si pentru conturarea unor posibile alternative de 
evolutie a indicatorilor macroeconomici”,a  XXIV-a Sesiune a Cercurilor Științifice Studențești, Sectiunea de Cibernetica economica, 
Coordonator: Prof.univ.dr. Moise Altar, ASE, 9-10 mai 1980. Premiul I; 

18 Suciu, M.C., Fundamentele teoretice ale modelării globale, a XXII-a Sesiune a Cercurilor Științifice Studențești,  ASE, 17-19 mai 1979 
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Traduceri 
• Suciu M. C., Popovici, F.,Grosu T., Socol C.,  Principii de economie, tranducere R. Lipsey, A. Crystal, Principles of economics, Editura 

Economică, București, 2002  
• Dobrotă N., (coordinator), Economia pozitivă, traducere Richard Lipsey, Alec Chrystal, "An Introduction to Positive Economics ", VIII th edition, 

Editura Economică, București, 1999, ISBN: 973-590-088-2, contribuția proprie reviuirea tranducerii, 983 pagini 
 

Lucrări publicate în ultimii 10 anii în reviste și volume de conferințe cu referenți din strainatate. S-au selectat doar 20 lucrări  
 

1. Suciu Marta-Christina, Creative economy and knowledge-based society. Challenge and opportunities, key-note speaker, European 
Conference on Intellectual Capitla (ECIC 2014), Trnava, Slovacia, aprilie 2014 

2. Suciu Marta-Christina, Intercultural Dialogue, comunicare susținută în calitate de key note speaker la finalizarea proiectului european 
“GOAL”, 12-13 noiembrie 2011 

3. Suciu Marta-Christina, Luciana Piciorus, Alina Radu, Education at a tuning point. How Complexity Science is applied to support a new 
paradigme in education, ECCS11 (European Conference on Complexity Science), Vienna, 12-16 September 2011 

4. Suciu Marta-Christina, Anabella Mesquita (Portugalia), Mina Ivanovici, Ana-Maria Neagu-Trocmaer, Diversity and Diversity Management in 
Higher Education, The 5th SIG 14 Learning and Professional Development Conference, Diversity in Vocational and Professional Education and 
Training, 25-27 august 2010, LMU Munchen, http://www.wipaed.bwl.uni-muenchen.de/earlisig14/index.html 

5. Suciu Marta-Christina, Mina Ivanovici, Tamara Klicek,  Creative cities & creative communities: Challenges and opportunities for Romania & 
Serbia, volum internațional Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations, lucrare prezentată la Regional 
Studies Association Annual International Conference 2010, 24-26 mai 2010, Pecs, Ungaria, http://www.regional-studies-
assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs-presentations.asp 

6. Suciu Marta-Christina, Alexandru Bratescu-Ghitiu, Mina Ivanovici, Ana-Maria Neagu-Trocmaer,  Knowledge Creation and Lifelong Investment 
in Education, volum internațional Knowledge Management in Organisations. Roles and Challenges of Knowledge Management in Innovation 
for Services and Products, The 5th International KMO Conference, Roles and Challenges of Knowledge Management in innovation for services 
and products, 18-19 mai 2010, Veszprem, Ungaria, ISBN 978-963-9696-94-5, http://kmo2010.gtk.uni-pannon.hu/index.html 

7. Suciu Marta-Christina, Mina Ivanovici, Klaus Bruno Schebesch, Creative economy and complexity science approach, ECCS’10 (European 
Conference on Complexity Science, septembrie 2010, Lisabona, Portugalia, http://www.eccs2010.eu/ 

8. Klaus Bruno Schebesch, Suciu Marta-Christina, Business incubators and collective learning for sustainable innovation:  From concepts to first 
steps in computational modelling, Corporate Governance, Innovation, Social & Environmental Responsibility. Responding to the Challenges of 
a Changing World  GIRA conference, ISCTE, University of Lisbon, 9-11 septembrie 2010, http://www.giraconference.com 

9. Suciu Marta-Christina, Creative economy and global crisis, The Fifth International Conference on Economic Cybernetic Analysis: “Global 
Crisis Effects On Developing Economies” organizată de către Catedra de Cibernetică Economică, Academia de Studii Economice din 
București, 21 mai 2010. ISBN 978- 606-505-219-2 

10. Suciu Marta-Christina, Maria Liana Lăcătuș, Educația economică și alfabetizarea economică a populației, Conferința Departamentului de 
Pregătire a Cadrelor Didactice din ASE, mai 2010, ISBN 978-606-505-216-1 

11. Suciu Marta-Christina, Creative economy. Challenges and opportunities within the framework of global crisis, The Fourth International 
Conference on Economic Cybernetic Analysis: “Global Crisis Effects On Developing Economies” organizată de către Catedra de Cibernetică 
Economică, Academia de Studii Economice din București, 22-23 mai 2009. ISBN 978- 606-505-219-2 

12. Suciu Marta-Christina, Digital economy and competitive intelligence, „The Ninth International Conference on Informatics in Economy IE 2009 
Education, Research & Business Technologies” organizată de către Catedra de Informatică Economică din Academia de Studii Economice 
București, 2009, ISBN-978-505-172-2 

13. Suciu Marta-Christina, Maria Liana Lăcătuș, Educația economică antreprenorială, Conferința “Resursele umane in educatie”, Departamentul 
de Pregătire a Cadrelor Didactice din ASE, mai 2009, ISBN 978-606-505-216-1 

14. Suciu Marta-Christina, Creative economy. Challenges and opportunities within the framework of global crisis, Conferința Internațională 
“Global crisis effects on developing economies”, 22-23 mai 2009, Academia de Studii Economice din București, 22-23 mai 2009, ISBN 978-
606-505-219-2 

15. Suciu Marta Christina, Seitanidi Maria-May (Marea Britanie), Investing in people and skills: Challenges and opportunities for Romania towards 
a knowledge and innovation based society, New Delhi International Conference organizată de Serials Publications, 8-12 septembrie  2008, The 
Intentional Journal of Economic Research (IJER) and The Journal of World Economics Review (JWER) 

16. Suciu Marta Christina, Florescu Marga, Darabant Maria, Ivanovici Mina, Investiția în educație. Cunoașterea și convergența economică și rolul 
cunoașterii în condițiile integrării în Uniunea Europeană, organizată în cadrul proiectului CEEX 220/2006, 16-18 mai 2008, Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași, publicat în volumul conferinței, „Convergența economică și rolul 
cunoașterii în condițiile integrării în UE", Ed. Univ. "Al.I.Cuza" Iași,  pp. 12-25, 2008, ISBN 9789737033314, pg. 12-25 

17. Suciu  Marta Christina, Popescu Constantin, Wide lifelong learning investment in education, The 1st Russian_Romanian Scientific 
Conference “Russia and Romania.Economics and Education”, Saint Petersburg, 15-17 noiembrie 2007, lucrare publicată în volumul conferin�ei 

18. Suciu Marta Christina, Vasile Ghețău, Monica Roman, Demographics and Higher Education in Europe. Romanian Study Case, Demographics 
and Higher Education in Europe. Romanian Study Case, Conferința Internațională a CEPES “Demographics and Higher Education in Europe”, 
12-14 octombrie 2007 

19. Suciu Marta-Christina, Complex Systems Perspectives & Inter-Disciplinary Curriculum-a real challenge and opportunity for the Romanian 
Higher Education System, Conferinta Europeana dedicata sistemelor Complexe ("Towords a science of  Complex Systems")-2nd European 
Conference on Complex Systems (ECCS'05), Paris, 14-18 noiembrie 2006 

20. Suciu Marta-Christina, Romania on its road to a Creative Economy & a Knowledge-based Society, Key note speaker la Conferin�a 
organizată de către Modern University for Technology  & Information, MIT, Faculty of Management, în timp ce am fost visiting professor la 
Universitatea MIT, Cairo, Egipt, 8 martie 2006 


