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Curriculum vitae 
2011 

  

                       Informaţii personale  

Nume / Prenume CONDREA ELENA 
Adresă Str. Dumbrava Roşie nr.5, cod 900613, Constanţa, jud. Constanţa, România 

Telefon(oane) 004.0241.541480 Mobil: 004.0745.185018 
Fax(uri) 004.0241.541480 

E-mail elenacondrea2003@yahoo.com   
Naţionalitate română 
Data naşterii 16 mai 1968 

Sex feminin 
  

  Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

  

                 Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent   
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare (curs şi seminar) - disciplinele: Mărfuri alimentare şi securitatea 
consumatorilor, Mărfuri nealimentare şi siguranţa utilizatorilor, Expertize şi evaluări merceologice 
ale mărfurilor, Tehnologie culinară şi igiena mărfurilor, Managementul calităţii totale, 
Managementul calităţii în TCS, Tehnologia restaurantelor, Merceologia mărfurilor de import-
export;  
Examinare nivel cunoştinţe studenţi;  
Cercetare ştiinţifică, 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra/Departamentul Economie Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică 
  

Perioada 1 Mai 2012 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Științe Economice responsabil cu Strategie, dezvoltare instituţională, 

managementul calităţii și probleme administrative 
Activităţi şi responsabilităţi principale Strategie, dezvoltare instituţională, managementul calităţii și probleme administrative conform fișei 

postului 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra/Departamentul Economie Generală 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică 

  

Perioada 2001 - 29 februarie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Administrator  Şef Facultate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatăţi conform fişei postului pentru funcţia de Administrator Șef Facultate 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 

Facultatea de Ştiinţe Economice 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică. 

  

Perioada 2006 - 2008 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

mailto:elenacondrea2003@yahoo.com
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare (curs şi seminar) - disciplinele: Mărfuri alimentare şi securitatea 
consumatorilor, Mărfuri nealimentare şi siguranţa utilizatorilor, Expertize şi evaluări merceologice 
ale mărfurilor, Tehnologie culinară şi igiena mărfurilor, Managementul calităţii totale, 
Managementul calităţii în TCS, Tehnologia restaurantelor, Merceologia mărfurilor de import-
export;  
Examinare nivel cunoştinţe studenţi;  
Cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra Economie Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică; 
  

Perioada 2001 - 2006 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare (curs şi seminar) - disciplinele: Merceologie Expertiza mărfurilor de import-
export, Tehnologie culinară şi igiena mărfurilor, Managementul calităţii serviciilor, Merceologia 
mărfurilor de import-export; Sisteme de calitate; Managementul calităţii în TCS; 
Examinare nivel cunoştinţe studenţi;  
Cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra Economie Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică 
  

Perioada 1996 - 2001 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare (curs şi seminar) - disciplinele: Merceologie, Expertiza mărfurilor de import-
export; 
Examinare nivel cunoştinţe studenţi;  
Cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra Economie Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică 
  

Perioada 1993 - 1996 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare (seminar) - disciplinele: Merceologie, Expertiză merceologică, Ştiinţa 
alimentaţiei şi igiena mărfurilor; 
Examinare nivel cunoştinţe studenţi;  
Cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanţa, România 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra Economie Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie-învăţământ, cercetare științifică 
  

  

                 Experienţa profesională  
  

Perioada Noiembrie 2006 – prezent  
Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi şi responsabilităţi conform cu Fişa postului 
Numele şi adresa angajatorului SC ELDA MEC SRL, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie şi comercializare lapte şi produse obţinute din prelucrarea laptelui 
  

  

                         Educaţie şi formare  
  

Perioada 29 februarie – 30 martie 2012 
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                      Calificarea / diploma 
obţinută 

Attestation efectuare stagiu cercetare în cadrul Studii post-doctorale în economie – Conponenta II 
a stagiului post-doctoral – componenta de cercetare științifică economică post-doctorală  - în 
cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor 
de elită (SPODE) ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-2013 - POSDRU/89/1.5/S/61755, 
Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-
doctorale în sprijinul cercetării”. 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teorie economică, economie subterană, modelare economică, econometrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Université D’Auvergne Clermont I, L’Institut Universitaire Professionnalisé ”Management et 
Gestion des Entreprises” 

  

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Martie 2011 – august 2012   
 
Studii post-doctorale în economie – Conponenta II a stagiului post-doctoral – componenta de 
cercetare științifică economică post-doctorală  - în cadrul proiectului Studii post-doctorale în 
economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) ID 61755, selectat în 
cadrul POSDRU 2007-2013 - POSDRU/89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. 
 
Cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație cu tema ”Evaluarea economiei subterane din 
România” 
 
Academia Română, în parteneriat cu Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din 
Timişoara şi Universitatea „Ovidius” Constanţa. 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

23 – 25 iunie 2011 
 
Certificat de participare în Comisia de testare a cursului ”Bazele mecanismelor funcționării piețelor 
bursiere, cu aplicație în domeniul proiectelor inovativ-antreprenoriale” 
 
 
 
 
Universitatea ”Oviidius” din Constanța, în cadrul proiectului Bursa de proiecte, Contract 
POSDRU/86/1.2/S/62885, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 ”Educație și 
formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere!, 
Beneficiar Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 
  

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Mai 2011 
 
Manager de proiect, COR 241919 
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovarii, CNFPA  
 
Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului; Conducerea implementării 
proiectului; Identificarea și analizarea riscurilor și precizarea acțiunilor de control ale riscurilor 
pentru oameni, proprietăți și mediu; Orientarea muncii echipelor și indivizilor pentru realizarea 
obiectivelor organizaționale; Asigurarea resurselor operaționale pentru proiect; Estimarea 
resurselor , identificarea surselor și elaborarea programelor pentru proiecte; Precizarea cerințelor 
proiectului  
 
Institutul pentru Dezvolatrea Resurselor Umane (IDRU) Constanța 
Furnizor de formare profesională a adulţilor  
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Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Februarie – martie 2011  
 
Inspector Resurse Umane 
 
 
Legea sistemului unitar de pensii publice; Legislația națională de securitate și sănătate în muncă 
armonizată cu directivele europene; Legislația organizării și desfășurării activităților economice de 
către persoane fizice; Protecție socială   
 
Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanţa. 
Furnizor de formare profesională a adulţilor  
 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 

Octombrie 2010 – Februarie 2011   
 
Adeverinţă de absolvire – Studii post-doctorale în economie – Conponenta I în cadrul proiectului 
Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) 
ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-2013 - POSDRU/89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 
pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în 
sprijinul cercetării”. 
 
Logica și metodologia generală a cercetării științifice, Conturile naționale, Teoria complexității 
(haosul determinist), Gândirea economică: școli, curente, paradigme, Ciclicitate, globalizare și 
integrare economică, Multi, inter și transdisciplinaritate în cercetarea științifică, Politici de ajustare 
macroeconomică, Modelare economică generală, Fundamentele psiho-sociologice ale 
comportamentului economic, Epistemologie generală, Econometrie. 
 
Academia Română, în parteneriat cu Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din 
Timişoara şi Universitatea „Ovidius” Constanţa. 

 
Perioada 

 
                      Calificarea / diploma 

obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

August 2009 – Aprilie 2010 (e-Learning)   
 
Diplomă de absolvire – Programul de educaţie managerială în cadrul proiectului strategic Rural – 
Manager, selectat în cadrul POSDRU, cofinanţat din FSE – Investeşte în oameni! –, ID 1654, 
POSRDU/13/5.2/S/8. 
 
Management strategic; Management financiar; Management de proiect; Iniţiere IT pentru afaceri; 
Plan de afacere 
 
Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri în colaborare cu Centrul de Training şi Dezvoltare al 
asociaţiilor Angajatorilor din Bavaria – bfzgGmbh, S.C. Siveco România S.A. şi Asociaţia Euro<26. 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Iunie 2008  
 
Certificat de participare - Seminarul de formare pentru implementarea sistemelor eficace de 
asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii în instituţiile de învăţământ superior din România – Politica 
ARACIS privind standardele de evaluare a sistemelor de management al calităţii în cadrul 
universităţilor, Sinaia 
 
Sisteme de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul superior din România. Standardele 
de evaluare a sistemelor de management al calităţii în cadrul universităţilor.  
 
ARACIS 
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Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Septembrie 2007 
 
Certificat de absolvire - Cursul Noţiuni fundamentale privind Sistemul de Management al 
Siguranţei Alimentelor. HACCP 
 
Sistemul de management al siguranţei alimentelor. Conceptul HACCP. Standardul SR EN ISO 
22000:2005 / îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la siguranţa alimentelor, planul HACCP, 
capacitatea de a implementa un sistem HACCP într-o unitate din sectorul industriei alimentare sau 
al unităţilor de alimentaţie publică 
 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa şi Deachris Expert SRL 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Septembrie 2007  
 
Certificat Auditor HACCP 
 
 
Sistemul de management al siguranţei alimentelor. Conceptul HACCP. Standardul SR EN ISO 
22000:2005 / îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la siguranţa alimentelor, planul HACCP, 
capacitatea de a elabora un Manual HACCP, de a participa la efectuarea unui audit HACCP sau 
al siguranţei alimentului 
 
Work Education în colaborare cu Patronatul IMM Constanţa şi SC Dobrogea Grup SA Constanţa 
în cadrul Proiectului Phare/2004/016-772.04.02.02.01.01.223 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Noiembrie – decembrie 2006 
 
Certificat de absolvire - Cursul „Pregătire profesională pentru dezvoltarea competenţelor privind 
managementul prelucrării şi marketingul produselor agricole şi piscicole (incluzând managementul 
calităţii)” derulat în cadrul Proiectului EuropeAid/122297/D/SER/RO, finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul SAPARD, Măsura 4.1. „Îmbunătăţirea pregătirii profesionale” 
 
Management şi marketing în industria alimentară şi agricultură, Managementul calităţii în industria 
alimentară şi agricultură, Contabilitate 
 
Ministerul Agriculturii, pădurilor şi apelor în parteneriat cu Uniunea Europeană şi Direcţia SAPARD 
ROMÂNIA 
 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Noiembrie 2006 
 
Certificat de participare - Cursul de formare şi perfecţionare „Managementul şi administrarea 
proiectelor de cercetare de excelenţă pentru executivi” 
 
Managementul şi administrarea proiectelor de cercetare de excelenţă / îmbunătăţirea metodologiei 
de elaborare a unui proiect de cercetare de excelenţă 
 
Universitatea „Ovidius” Constanţa şi ASE Bucureşti, în cadrul programului de Cercetare de 
excelenţă – CEEX 2006, modulul 2, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Aprilie – mai 2006 
 
Certificat de absolvire - Curs instruire „Auditori ai sistemelor de management al calităţii, mediului şi 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale” 
 
Standardele ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 18001, OHSAS / îmbogăţirea cunoştinţelor 
referitoare la prevederile, respectiv punerea în practică a standardelor menţionate; iniţiere în 
efectuarea unui audit al sistemului calităţii, respectiv audit al sistemului de mediu ori securitate 
ocupaţională 
 
AEROQ Bucureşti 
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Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
 

Noiembrie 1997 – februarie 2005  
 
Doctor în Economie 
Tema: Contribuții la perfecționarea sistemelor de clasificare și codificare a produselor alimentare  
 
Teorie economică, Merceologie, Expertiză merceologică, Managementul calităţii, Asigurarea 
calităţii, Fundamentele ştiinţei mărfurilor / perfecţionare în domeniul sistematicii mărfurilor, 
expertizei mărfurilor, asigurării calităţii produselor şi serviciilor, managementului calităţii. 
 
ASE Bucureşti, Facultatea de Comerţ, catedra Merceologie şi Managementul Calităţii 
 
 
Nivel ISCED = 6  
 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

2003 
 
Certificat de absolvire a cursului de formare a formatorilor din turism, specializarea „Management 
în turism” 
 
Comunicare, Marketing, Tehnologia restaurantelor, Administrarea afacerilor 
 
 
CCINA Constanţa în cadrul proiectului „Centru de Formare a Resurselor Umane din Turism” – 
RO.0007.01.02.01.0313, finanţat de Programul PHARE – 2000 – Dezvoltarea Resurselor Umane 
în contextul restructurării industriale 
 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

2000/2001 
 
Certificat de participare la cursul „Train the Trainers” 
 
 
Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare şi lucru în echipă 
 
 
Centrul pentru Educaţie Deschisă la Distanţă CODECS, partenerul exclusiv pentru România al 
The Open University – UK 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

1999/2000 
 
Certificat de absolvire modul DPPD 
 
 
Metodica predării, Pedagogie, Psihologie şcolară, Practică pedagogică  
 
 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

Aprilie – iulie 1997 
 
Atestat de participare 
 
 
Perfecţionare cunoştinţelor în domeniul economic, în special la discipline din arealul ştiinţei 
mărfurilor şi managementului calităţii  
 
Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse, Franţa (bursă de studii TEMPUS) 



 7 

Perioada 
 

                      Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

1993 
 
Diplomă de absolvire Curs intensiv de Contabilitate 
 
 
Contabilitate  
 
 
Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 

Perioada 
 

                        Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
 

Septembrie 1987 – iunie 1992 
 
Inginer / Licenţiat în Ingineria produselor alimentare 
 
 
Discipline specifice ştiinţelor inginereşti din sectorul industriei alimentare (biotehnologii, chimie, 
tehnologii produse alimentare, nutriţia omului, igiena produselor alimentare etc.) / am perfecţionat 
capacitatea de a selecta informaţii şi de a învăţa, a comunica, a lucra în echipă, am învăţat să 
elaborez proiecte specifice domeniului industriei alimentare, să pun în practică cele învăţate (în 
cadrul practicii de specialitate, în mod deosebit, dar şi în cadrul orelor de aplicaţii practice/ 
laborator) 
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă, 
Specializarea Tehnologia Produselor Alimentare 
 
Nivel ISCED = 5A 
 

Perioada 
 

                        Calificarea / diploma 
obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  
 

Septembrie 1983 – iunie 1987 
 
Diplomă de bacalaureat – Matematică – fizică  
 
 
Matematică, fizică, chimie, limba română / am perfecţionat capacitatea de a selecta informaţii şi de 
a învăţa, a comunica, a lucra în echipă 
 
Liceul de Matematică-Fizică  „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, jud. Dâmboviţa 
 
 
Nivel ISCED = 3  
 

  

  

                                         Aptitudini 
şi competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
Limba franceză  B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 
Limba rusă  B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 
Limba engleză  B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Simț practic; capacitate de lucru în echipă; comunicare; coordonare şi/sau implicare în diverse 
acţiuni/activităţi; 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de organizare / coordonare sporită 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizator Word, Excel, PowerPoint; experienţă dobandită în timpul facultăţii şi perfecţionată 
continuu 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

                  Informații suplimentare  

Activitatea de cercetare ştiinţifică  membru fondator Centrul de Cercetare „Economia şi Administrarea Afacerilor” din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius” Constanţa. 

 membru în echipa de cercetare la contracte de cercetare finanţate de CNCSIS (2 granturi; 
ambele s-au desfăşurat în două etape); 

 membru în echipa de cercetare la un contract de cercetare PNCDI II Program 4 – Parteneriate 
în domenii prioritare 2007 – Direcţia de cercetare 9, iniţiat de ASE Bucureşti; 

 responsabil proiect Beneficiar CEEX 2006 - Managementul proiectelor de cercetare (Aplicaţie 
PC7), cod CEEX 9. Cursul de formare şi perfecţionare s-a numit „Managementul şi 
administrarea proiectelor de cercetare de excelenţă pentru executivi”, coordonator fiind 
prof.univ.dr. Bodea Constanţa - ASE Bucureşti, şi a fost finanţat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării -  Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; 

 membru în echipa de cercetare la un proiect internaţional co-finanţat de programul european 
INTERREG IIIC; 

 membru în echipa de cercetare la un proiect internaţional co-finanţat de Uniunea Europeană în 
cadrul Programului Cadru VI „Cercetare-Dezvoltare” al Comisiei Europene - ARISE; 

 membru în echipa de cercetare la un proiect PHARE 2006/018-147.04.02.01.202, valoare 
finanţare – 54.327 Euro, finanţat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (89,47%) 
prin Program PHARE 2006 – Coeziune economică şi socială – Dezvoltarea resurselor umane – 
Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă – şi CCINA Constanţa (10,53%); 

 participant la dezbateri-cercetare în cadrul unui proiect CEEX Modul III, iniţiat de SNSPA 
Bucureşti; 

 lector formator la Programul Comunicarea în limba oficială / Competențe antreprenoriale 
(inițiere/perfecționare), derulat în cadrul Proiectului POSDRU/92/3.1/S/49297 ”Fii manager 
pentru afacerea ta!”, implementat de Facultatea de Management Financiar Contabil Constanța, 
Universitatea ”Spiru Haret” București, 2012 – 2013;  

 lector formator în cadrul proiectului ”Facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru 
studenții din domeniul economie-afaceri internaționale”, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvolatrea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/90/2.1/S/62955 
inițiat de ASE București; 

 expert pe termen scurt - lector formator la Seminarul de instruire - ”Marketing Turistic și 
Elaborarea Startegiei de Implementare a Produselor Turistice Transfrontaliere în Dobrogea” în 
cadrul proiectului  ”TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing of Pilot Cross Border Tourist 
Products in Dobrudzha”, Axa Investim în viitorul tău!, program cofinanțat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, februarie 2012; 

 lector formator în cadrul proiectului Schemă inovativă pentru tranziţia de la şcoală la piaţa 
muncii pentru studenţi, Contract nr. POSDRU/7/2.1/S/4, 2010; 

 director contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici (3 contracte); 
 membru în echipa de cercetare la contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici (3 

contracte internaţionale şi 9 contracte naţionale); 
 unic autor cărţi de specialitate/cursuri universitare (9); 
 coautor cărți de specialitate editate în străinătate (1); 
 prim autor cărţi de specialitate (1); 
 coautor cursuri universitare (2), caiete de lucrări pentru seminarii şi laboratoare (2); 
 coautor cărţi de specialitate (8); 
 autor lucrări (ghid) de specialitate (1); 
 participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice/simpozioane internaţionale (126) şi naţionale (19); 
 publicare articole în reviste de specialitate (8 articole în reviste cotate A/ISI CNCSIS, 63 articole 

în reviste indexate BDI, 3 articole în reviste editate în străinătate, 3 articole în reviste cotate B 
CNCSIS, 30 articole în reviste cotate C sau D CNCSIS) sau volume colective (63); 
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Recunoașterea națioanală și 
internațioanală 

 membru în colectivul redacţional al revistei Analele Universităţii Ovidius Seria Ştiinţe 
Economice, Editura Ovidius University Press Constanţa, ISSN 1582-9383, revistă cotată B+ 
CNCSIS şi indexată RePEc&DOAJ; EBSCO;  

 membru în colectivul de redacţie al revistei Conexiuni – Teorie şi practică economică / 
Connections Magazine – economical theory and practice, ISSN 1841-6608, Galaţi; 

 moderator la sesiuni de comunicări ştiinţifice/conferinţe/simpozioane internaţionale; 
 membru în Colectivul ştiinţific al unor simpozioane/conferinţe internaţionale; 
 membru în Colectivul organizatoric al unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
 membru în Departamentul 2 – Asigurarea calităţii în învăţământul superior din cadrul AFER din 

2009;  
 membru IGWT (Internationale Gesellschaft fur Warenwissenschaft und Technologie), Viena, 

Austria, din 2001; 
 membru BSUN (Black Sea University Netwark)  din 2004; 
 membru L’Institut CEDIMES PARIS - Franţa din 2004; 
 membru FNTM (Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri) din 2004; 
 membru SSMAR (Societatea Specialiştilor de Management din România) 2007-2011; 
 membru AGER (Asociaţia Generală a Economiştilor din România) din 2007; 
 membru ASIAR (Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din Învăţământ, Cercetare şi 

Producţie) din 2010;  
 participare la seminarul de lucru cu tema Repere metodologice pentru definirea calificărilor 

universitare pe programe de studii/domenii de studii – Cluj Napoca, 18-19 aprilie 2007, 
organizat de Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu 
Mediul Economic şi Social – ACPART, în calitate de reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, Universitatea „Ovidius” Constanţa; 

 membru comisii de concurs pentru ocuparea unui post didactic în învăţământul universitar; 
 membru (referent) în comisii de susţinere a tezei de doctorat; 
 referent ştiinţific cărţi de specialitate; 
 referent științific reviste de specialitate indexate ISI și/sau în baze de date internaționale; 
 colaborator  CCINA Constanţa – predare curs Tehnologia restaurantelor în cadrul programului 

Formare a Resurselor Umane din Turism; 
 colaborator CCINA Constanţa – preşedinte/membru al unor comisii de evaluare a lucrătorilor 

din comerţ; 
 colaborator Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Constanţa – evaluarea dosarelor de 

autorizare pentru formare profesională; 
 colaborator B&I Training&Testing&Evaluation – preşedinte/membru al unor comisii de evaluare 

a lucrătorilor din comerţ; 
 colaborator Dax Euxin – membru al unor comisii de evaluare a lucrătorilor in comerţ; 
 colaborator Work Education – specialist examinator al absolvenţilor cursului „Perfecţionare 

lucrător comercial” desfăşurat în cadrul Proiectului Phare/2004/016-772.04.02.01.01.223; 
 colaborator al Fundaţiei Universitare „Hyperion” Constanţa – Şcoala Postliceală de Agenţi 

Vamali, la disciplinele Merceologie şi Expertiza mărfurilor de import-export; 
 

  

  

                                               Anexe Lista de lucrări şi contracte de cercetare 
 


