
 

 
 

  

 

Curriculum Vitae 

 

 
  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume/Prenume MITRUŢ Constantin 

Adresă  Bd. Lacul Tei nr. 107, Bl. 14, sc D., ap. 175, sector 2, Bucureşti 

Telefon  +40 21 269 11 67 (acasa) Mobil +40 722 31 55 23 

Fax 40 21 319 18 99 (ASE) 

E-mail cmitrut@ase.ro 
  

Naţionalitate  română 
  

Data naşterii 21 mai 1952 
  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 
 

 
  

Perioada 1997 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Piaţa Română nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul de activitate sau sectorul Învăţământ universitar şi cercetare 

Funcţia sau poziţia deţinută Profesor de statistică,  econometrie, statistică macroeconomică, macroeconomie  
Decan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 2000 – 2008 
Director Scoala de Studii Academice Postuniversitare  2008 – 2011 
Director Departament Statistica si econometrie  2011-2012 
Prorector martie 2012 - 2016 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii pentru studenţii învăţământului de licenta, programe de masterat şi doctorat. 
Conducător de doctorat, Domeniul Cibernetica si statistica economica 
Profesor asociat MBA româno-canadian pentru disciplina Statistică şi Macroeconomie.  
Director Revista de studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică 2000 - 2008 
Coordonare programe de cercetare naţionale şi internaţionale 
DirectorThe Journal of Social and Economic Statistics (JSES)  2012 - prezent  

 

Perioada 
 
1993 - 1997 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Piaţa Română nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul de activitate sau sectorul Învăţământ universitar şi cercetare 



Funcţia sau poziţia deţinută Conferenţiar universitar doctor, prodecan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri şi seminarii invatamintul de licenta si studii aprofundate. 
Profesor asociat MBA româno-canadian pentru disciplina Statistică şi Macroeconomie.  
Coordonare programe de cercetare naţionale şi internaţionale 

Perioada 1990 - 1993 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Piaţa Română nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul de activitate sau sectorul Învăţământ universitar şi cercetare 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Lector universitar 

Activităţile principale şi 
responsabilităţile 

Cursuri şi seminarii pentru studenţii învăţământului universitar de la formele de zi si seral 
 

Perioada 1979 - 1990 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Piaţa Română nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul de activitate sau sectorul Învăţământ universitar şi cercetare 

Ocupaţia sau poziţia deţinută Asistent universitar 

Activităţile principale şi 
responsabilităţile 

Seminarii de Statistică social-economică şi Statistică Macroeconomică.  

Perioada 1976 - 1976 

Numele şi adresa angajatorului IPAIU 

Tipul de activitate sau sectorul Industrie poligrafica 

Ocupaţia sau poziţia deţinută economist 

Activităţile principale şi 
responsabilităţile 

Dezvoltarea de planuri şi strategii de personal    

STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

  

Perioada 

Denumirea şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

                                                   Perioada 

2009 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

 

Management universitar 

1983 – 1987 

 

Denumirea şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior organizatoare  
de doctorat 

Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

Metode si modele statistice de analiza a eficienţa economică  la nivel microeconomic 

Numele calificării primite Doctor în ştiinţe 

Nivelul clasificării internaţionale a titlului 6 ISCED 

Perioada   1972-1976 

Denumirea şi tipul organizaţiei  
care a acordat diploma  

Academia de Studii Economice din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior organizatoare  
de studii de licenţă 

Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

Cibernetica si statistica economica 



Titlul obţinut Economist licenţiat 

Nivelul clasificării internaţionale  
a diplomei 

5 ISCED  

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI 
PERSONALE 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi Străine Engleză, Franceză  

Autoevaluare   Înţelegere  Vorbire   Scriere  

Nivel european(*)  ascultare citire conversaţie discurs  

Engleză   C2 Utilizator cu 
experienţă 

C2 Utilizator cu 
experienţă 

C1 Utilizator cu 
experienţă 

C1 Utilizator cu 
experienţă 

B2 Utilizator 
independent 

Franceză   A2 Nivel de bază A2 Nivel de bază A1 Nivel de bază A1 Nivel de bază A1 Nivel de bază 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, adaptabilitate, abilităţi foarte bune de comunicare  
  

Competenţe şi abilităţi 
organizatorice 

Leadership, bun organizator, cu experienţă în managementul grupurilor şi al proiectelor  

  

Competenţe şi abilităţi tehnice 
 

Foarte bună cunoaştere a metodelor statistice şi econometrice aplicate în analiza micro si 
macroeconomica  

 

Alte competenţe şi aptitudini 
profesionale 

 Îndrumător lucrări de diplomă studenţi 

 Membru în comitete de organizare al conferinţelor şi internaţionale 

 Conducător ştiinţific al studenţilor în activitatea de cercetare 

 Membru în comişii de licenţă, dizertaţii şi doctorat  

 Autor de materiale, cursuri, lucrări practice, monografii, editate de edituri de prestigiu din 
România, (Editura ASE, Editura Economică, Editura Universitară etc.)si strainatate ( Ed. 
Tehnica Chisinau, Ed. Asghate, Anglia ) 

 Activitatea de predare în cadrul programelor de Master aprofundat si complementar 

 Referent ştiinţific în comisii pentru acordarea titlului de doctor în ştiinţe 

 Organizator şi moderator al secţiunilor Simpozionului internaţional de Statistică şi 
Conferinţei naţionale de Cibernetică în perioada 2000-2009  

 Vicepresedinte AGER din 2013 pina in prezent 

 Preşedintele Societăţii Române de Statistică din 2004 până în prezent 

 Membru al Consiliului de conducere Asociaţiei europeană a universităţilor din sud-est, 
Salonic, Grecia, în perioada 2000-2007 

 Membru în organizaţii profesionale: Asociaţia Generală a Economiştilor din România 
(membru în Consiliul naţional de coordonare AGER), Societatea Română de Ştiinţe 
Regionale, Societatea Europeană de Ştiinţe Regionale, WRSA ( SUA) 

 Director al Centrului de cercetare de excelenţă pentru anchete şi sondaje în cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 Director Journal of Social and Economic Statistics - din  2012 pina in prezent; 

 Expert evaluator in Programe de cercetare  nationale si internationale  
  



Competenţe şi abilităţi de 
informatică (calculatoare) 

Nivel forate bun de utilizare a instrumentelor Microsoft Office şi al pachetelor-program şi softurilor 
statistice SPSS, STATISTICA, STATA 

  

Competenţe şi abilităţi artistice Sport, şah 
  

PERMIS DE CONDUCERE  Tip B, 1989 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Publicistică de specialitate  
în domeniile 

Statistică, Econometrie, Statistică Macroeconomică, SCN, Macroeconomie şi analiză 
macroeconomică  comunicări la Conferinţe din ţară şi străinătate (Spania, Croatia, Austria, SUA, 
etc.). Lista anexata 

Activitate de cercetare Contracte de cercetare: membru în colectivul de cercetare şi Director de Proiect (CNCSIS, 
Orizont 2000, CERES, CEEX. etc,) Lista anexata 

Premii şi diplome 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Evaluare ASE 

 Diploma Nicolae Georgescu Roegen, pentru activitatea de cercetare ( 2000 – 2005 ) 

 Diploma de onoare cu ocazia celei de-a 90-a aniversari a ASE Bucureşti ( 2003) 

 Diploma de excelenta pentru prodigioasa activitate profesional ştiinţifică şi contribuţia la 
afirmarea şcolii superioare economice, ASE Bucureşti ( 2003 ) 

 Diploma de excelenţă acordată de AGER ( 2005 , 2013, 2014 ) 

 Diploma de excelenţă pentru performanţe manageriale în învăţământul academic, acordata 
de SRS  ( 2006 ,  2007 , 2011. 2012, 2013 2014) 

 Premiul special al SRS pentru coordonarea lucrării Cunoaşte România ( 2007 ) 

 Premiul Virgil Madgearu al Academiei Oamenilor de Ştiinţa ( 2005 ) 

 Premiu pentru proiecte de cercetare complexe –aria tematică ştiinţe socio-umane    ( 2007) 
oferit de MECT si ANCS 

 Diploma de excelenta pentru merite deosebite si contributie remarcabila la progresul teoriei 
si practicii statistice, acordata de INS ( 2004) 

8 februarie 2012 

Calificativ : foarte bine 
  

 
        Lucrari publicate in tara si in strainatate in domeniile : statistica,macroeconomie, Sistemul Conturilor Nationale, 
abanaliza si predictie macroeconomica 
 

Data: 20 martie   2017                                                          

 

 

                                                                                 Prof. Univ.dr. Mitrut Constantin 

 


