CURRICULUM VITAE
1. Nume: CIOCOIU
2. Prenume: CARMEN NADIA
3. Cetăţenie: Romana
4. Date de contact (e-mail, telefon, fax): nadia.ciocoiu@man.ase.ro;
tel. 021.319.19.00, int. 223, 363;
7. Studii:
Perioada
Iunie 2016

Octombrie 2010Decembrie 2012

Noiembrie 2010
Iunie 2010
Noiembrie 1997 –
Mai 2003
1997 - 1998
1993 - 1997

1989 - 1993

Instituţia/program

Grade sau diplome
obţinute

Obținerea calității de conducător de doctorat prin Ordin
al Ministrului nr. 4046/ 07.06.2016, domeniul
Management

Atestat de abilitare

Cursant al Scolii Postdoctorale „Economia Transferului
de Cunoastere pentru Dezvoltare Durabila si Protectia
Mediului” în urma obtinerii prin concurs (octombrie
2010) a unei burse în cadrul Proiectului
POSDRU/89/1.5/S/56287 – „Programe postdoctorale în
avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile
Societăţii Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi
procese inovative”.
Curs postuniversitar in specializarea Management
Universitar la ASE Bucuresti
Curs postuniversitar de perfectionare în „Managementul
educatiei la distanță” din cadrul Departamentului de
Învatamânt la Distanta (DID), ASE Bucuresti
Doctorand ASE Bucureşti, Facultatea Management,
specializarea Eficienţa Economică a Investiţiilor şi a
Progresului Tehnic
ASE Bucureşti, Facultatea Management, Studii
Aprofundate, specializarea Managementul Productiei
ASE Bucureşti, Facultatea Management, specializarea
Managementul Firmei

Diploma de absolvire

Grup Școlar Economic, Administrativ și de Servicii
Ploiesti, Prahova

7. Titlul ştiinţific: PROFESOR UNIVERSITAR DR.
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Certificat de absolvire
Certificat de absolvire

Doctor in Economie,
domeniul Management
Magister/ Master în
profilul economic
Economist, Licentiat în
profilul economic,
specializarea
Managementul Firmei
Diplomă de Bacalaureat,
profilul Finante Contabilitate

8. Experienţa profesională:
De la –
până la
1 iulie 2019
– prezent

Instituția

Funcţia

Descriere

A.S.E. Bucureşti

Director al
Școlii
Doctorale
Management

Sept 2013 prezent

A.S.E. Bucureşti,
Departamentul de
Management,
Facultatea de
Management

Profesor univ.

Febr. 2007 –
Sept 2013

A.S.E. Bucureşti,
Departamentul de
Management
(anterior catedra de
Eficienta
Economica),
Facultatea de
Management

Conferentiar
univ.

2004 Febr. –
Febr. 2007

A.S.E. Bucureşti,
Catedra Eficienţă
Economică,
Facultatea de
Management

Lector univ.

• implementează la nivelul Școlii Doctorale hotărârile
Senatului, ale Consiliului de Administrație, ale
Consiliului de Studii Universitare de Doctorat și ale
Consiliului Școlii Doctorale;
• organizează workshop-uri și seminarii științifice
pentru doctoranzi;
• organizează cadrul pentru susținerea și evaluarea
rapoartelor de progres ale doctoranzilor, în
concordanță cu graficul activităților CSUD;
• stabilește, împreună cu conducătorii de doctorat,
comisiile de îndrumare a doctoranzilor;
• conduce Consiliul Școlii Doctorale;
• organizează concursul de admitere anuală la doctorat.
Prof. universitar titular la disciplinele: Modelarea
deciziilor manageriale/ Modelare Economica,
Managementul Riscului in Proiecte, Managementul
Riscului in Afaceri. Metodologia cercetării
economice.
Conducător ştiinţific şi membru în comisiile de
licenţă, masterat şi doctorat din cadrul Facultăţii de
Management.
Conf. Universitar titular la disciplinele: Modelare
Economica, Managementul Riscului in Proiecte,
Managementul Riscului in Afaceri.
Conducător ştiinţific şi membru în comisiile de
licenţă, masterat şi doctorat din cadrul Facultăţii de
Management. Responsabil ştiinţific al programului de
master Management – specializarea Investiţii şi
Dezvoltarea Economică.
Participarea în comitetul de organizare al Conferintei
Internaţionale „Investiţiile şi Relansarea Economică”
si al „International Management Conference”
organizate in ASE Bucureşti.
Lector universitar titular la disciplinele: Modelarea si
simularea
proceselor
Economice,
Gestiunea
investiţiilor publice, Metode şi tehnici cantitative în
Administraţia Publică, Managementul riscului in
Afaceri
Coordonarea de lucrări şi membru în biroul secţiunii
Modelare economică în cadrul sesiunilor ştiinţifice
studenţeşti.
Conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă
şi masterat din cadrul Facultăţii de Management.
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De la –
până la
1 Oct. 2004–
30 Martie
2005
2002 Febr. –
2004 Febr.

1998 Oct.2002 Febr.

1998 Feb.1998 Sept.

10 - 17
Decembrie
2001

Instituția

Funcţia

Descriere

Universitatea Carlos
III de Madrid,
Spania, Facultatea de
Ştiinţe Politice şi
Administrative
A.S.E. Bucureşti,
Catedra Eficienţă
Economică,
Facultatea de
Management

Profesor
invitat.

Susținere activități didactice, participarea în proiecte
europene

Asistent univ.

Asistent universitar titular la disciplinele: Modelarea si
simularea proceselor economice, Eficienţa economică
a investiţiilor, Gestiunea investiţiilor publice, Metode
şi tehnici cantitative în Administraţia Publică,
Managementul Riscului.
Coordonarea de lucrări şi membru în biroul secţiunii
Modelare economică în cadrul sesiunilor ştiinţifice
studenţeşti. Membru în comisiile de licenţă din cadrul
Facultăţii de Management.
Preparator universitar la disciplinele: Modelarea si
simularea proceselor Economice, Eficienţa economică
a investiţiilor, Gestiunea investiţiilor publice, Metode şi
tehnici cantitative în Administraţia Publică

A.S.E. Bucureşti
Catedra Eficienţă
Economică,
Facultatea de
Management
Universitatea
Româno Americană,
Facultatea
Management –
Marketing

Asistent univ.

Preparator
univ.

Preparator universitar la disciplina Modelarea
proceselor economice, Management general

Ministerul de
Economie –
Madrid şi
Universidad Carlos
III de Madrid

Profesor
invitat

Participare în calitate de profesor invitat la cursul
“Direccion y gestion de las personas” (Conducerea şi
gestiunea resurselor umane), modulul “Habilidades
directivas y de gestion: tecnicas operativas de adopcion
de decisiones y trabajo en equipo” (Abilităţi de
conducere şi gestiune: tehnici operative de adoptare a
deciziilor şi lucru în echipă), organizat pentru
Ministerul de Economie

Madrid, Spania

9. Locul de muncă actual şi funcţia:
Profesor univ. dr. la ASE Bucuresti, Facultatea de Management, Departamentul Management.
10. Vechime la locul de muncă actual: 23 ani
11. Membru al asociaţiilor profesionale:
▪ membru SAMRO (Societatea Academica de Management din Romania) din 2012.
▪ membru SIGEF (International Association for Fuzzy – Set Management and Economy), in
perioada 2005-2008.
▪ membru al Centrului de Cercetare „Managementul Afacerilor prin Proiecte”, acreditat
CNCS, din 2004.
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12. Limbi straine cunoscute:
Înţelegere
Limba
Engleza
Spaniola
Franceza

Vorbire

Participare la
Discurs oral
Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B2
B1
independent
independent
independent
independent
independent

Ascultare
B1
C2
B1

Scriere

Utilizator
competent

Citire

C2

Utilizator
C2
competent

Utilizator
competent

C2

Utilizator
C1
competent

Utilizator
competent

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent
independent

13. Alte competenţe:
• cunoştinţe foarte bune operare calculator: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint);
• cunoştinţe utilizare produse informatice destinate fundamentării deciziilor şi analizei de
risc: Decision Tools Suite, @RISK for Project – Palisade Corporation, Crystal Ball –
Oracle.
• Înclinaţie spre cercetare (participarea în elaborarea aplicaţiilor de proiect şi a rapoartelor
de cercetare în proiecte câştigate prin competiţie, recompensată prin 6 diplome;
introducerea singură sau în colaborare a unor cursuri noi pe direcţii neelaborate anterior,
respectiv: Managementul riscului în proiecte, Managementul Riscului în Afaceri, Metode
şi tehnici cantitative pentru Administraţia Publică, Gestiunea investiţiilor publice)
14. Specializări, stagii de cercetare:
Perioada
Tipul de specializare/calificare
Calificarea / diploma obţinută

02 Iulie – 11 Iulie 2018
Stagiu de documentare ca visiting professor sub egida Centrului de
cercetare Managementul afacerilor prin proiecte
Certificat de participare

Numele instituţiei de formare Universidad de Vigo, Spania
Perioada
Tipul de specializare/calificare
Calificarea / diploma obţinută

24 Iunie – 23 Iulie 2012
Stagiu de cercetare postdoctorală
Certificat de participare

Numele instituţiei de formare ESSEC Business School, Paris, Franța
Perioada
Tipul de specializare/calificare

Numele instituţiei de formare
Perioada

2 Iulie - 12 Iulie 2011
Stagiu de documentare în cadrul proiectului de cercetare
UEFISCDI_CNCS IDEI_1834: “Modelarea sistemului de gestiune
a deşeurilor de echipamente electrice si electronice din România in
vederea optimizării impactului economiei digitale asupra mediului”
Universitatea Carlos III de Madrid, Spania
6 Sept. - 15 Sept. 2006
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Tipul de specializare/calificare

Numele instituţiei de formare
Perioada
Tipul de specializare/calificare
Numele instituţiei de formare

Perioada
Tipul de specializare/calificare
Numele instituţiei de formare
Perioada

Stagiu de documentare în cadrul proiectului de cercetare CEEX
“Managementul riscului in contextul noilor modele de afaceri
specifice societăţii bazate pe cunoaştere”
Universitatea Carlos III de Madrid, Spania
10 mai – 10 iunie 2002
Bursă de documentare pentru doctoranzi finanţată în cadrul
Contractului de Grant cod CNCSIS 24/2000
Institut National de Techniques Economiques et Comptables –
Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, Franţa
11 Iunie – 11 Iulie 2001
Bursă de documentare pentru doctoranzi finanţată în cadrul
Contractului de Grant cod CNCSIS 24/2000;
Universitatea Carlos III de Madrid, Spania
02. Oct. 2000 – 05. Nov. 2000

Tipul de specializare/calificare

Specializare în domeniul proiectelor de investiţii, a gestiunii
conflictelor şi a utilizării Internetului în Administraţia Publică,
finanţată în cadrul programului TEMPUS 14210 – 99;

Numele instituţiei de formare

Universitatea Carlos III de Madrid şi Institutul Naţional de
Administraţie Publică Madrid – Spania,

15. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice:
▪ Diploma de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în anul 1999, acordată
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de Senatul Academiei de Studii Economice Bucureşti
Diploma de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în anul 2001, acordată
de Senatul Academiei de Studii Economice Bucureşti
Diploma de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în anul 2002, acordată
de Senatul Academiei de Studii Economice Bucureşti
Diploma Nicolae Georgescu Roegen pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2003
Diploma Nicolae Georgescu Roegen pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2004
Diploma Nicolae Georgescu Roegen pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2005
Diploma de excelenţă Virgil Madgearu pentru activitatea profesional-ştiinţifică de excepţie în calitate
de lector al Academiei de Studii Economice Bucureşti obţinută în luna aprilie 2006.
Premiul de excelenta acordat de UEFISCDI pentru articole publicate in reviste ISI din strainatate cu
factor de impact > 0.25 in anul 2013 (articol publicat in revista situată în zona rosie)

16. Experienţa acumulată (inclusiv experienta manageriala) în proiecte de cercetare
naţionale/internaţionale:
Programul – Sursa de finanţare
Număr/dată contract
Denumire proiect
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Funcţia,
perioada,
valoarea finanţării:

DIRECTOR
valoare 1.437.500 LEI,
per. de derulare iulie
2014-sept 2017
DIRECTOR
Modelarea sistemului de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice si
valoare 292.065 LEI, pe.
electronice din România in vederea optimizării impactului economiei digitale
de derulare ianuarie
asupra mediului, Contract PNCDII – Idei, cod. 1834/2008, contract nr. 800/2009
2009 - dec 2011
DIRECTOR
Managementul riscului in contextul noilor modele de afaceri specifice societăţii
Per. de derulare: aprilie
bazate pe cunoaştere, proiect CEEX – modulul 2, cod 85/oct. 2005, contract nr.
2006 – aprilie 2008,
1463/04 aprilie 2006
valoare: 112.000 LEI
“Cercetarea sinergiei intre economia digitala şi economia verde pentru optimizarea
impactului asupra mediului si nivelui de trai” bursă postdoctorală obţinută prin
DIRECTOR
concurs în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56287 – „Programe postdoctorale perioada de derulare: oct
în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societăţii Informaţionale şi
2010 – martie 2013,
dezvoltarea de produse şi procese inovative”
Platforma integrată pentru explorarea mediului colaborativ de lucru (MCL/CWN)
MEMBRU,
bazata pe o structura ontologica specifica, orientata pe cerintele IMM-urilor
Perioada de derulare:
manufacturiere si de servicii - PIMECIM” Proiect tip PNCD II, Contract nr. PNCD
2008 – 2011,
II 92094/2008, Autoritate Contractantă: Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Centrul
valoare totală: 300.000
Naţional de Management Proiecte, Coord. proiect: ICTCM S.A., P1 - A.S.E. din
Lei
Bucureşti, Director de proiect Conf. univ. dr. R. C. Dobrea
MEMBRU
Creşterea eficienţei proceselor suport pentru transferul internaţional de know-how
perioada de derulare:
managerial în domeniul cercetării aplicative şi al inovării - WINMAN, PNCDII sept 2007 – august 2008,
Parteneriate, contract nr. 91.051/14.07.2007, director de proiect Prof. dr. D. Hincu valoare totala: 2.000.000
LEI
Ambalaje celulare ecologice biodegradabile pe bază de polimeri regenerabili,
PNCD II-Parteneriate, cod 32-101/Parteneriate/01.10.2008, director de proiect Prof.
MEMBRU
dr. D. Hincu
2008
Armonizarea calificărilor cu oferta de pregătire a resurselor umane din România în
contextul Spaţiului European al Învăţământului Superior pentru asigurarea euroMEMBRU
carierelor profesionale - eCARRU, CEEX - modulul 3, contract nr. 219/01.08.2006,
perioada de derulare:
director de proiect Profesor dr. V. Lefter
2006-2008,
Analiza costurilor pe ciclul de viaţă al construcţiilor în contextul dezvoltării
durabile, PNCDI II Parteneriate, cod 31-026.4/14.09.2007, director de proiect Prof.
MEMBRU
dr. V. Radu
2007
MEMBRU
Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru un management performant bazat pe
investiţii şi cunoaştere, CEEX – modulul 3, Contract nr. 40/02.02.2006, tipul perioada de derulare: ian
2006 – dec 2007,
proiectului P-INT-VIZ - creşterea vizibilităţii instituţiilor şi programelor de
cercetare, director de proiect Conf. dr. D. Hîncu
195.000 Lei
MEMBRU
Optimizarea sistemului de finanţare, producţie şi distribuţie a serviciilor de sănătate
perioada de derulare: oct
pentru cetăţenii europeni, CEEX – modulul 1, Contract nr. 30/06.10.2005, director
2005 – aprilie 2008,
de proiect: Prof. dr. I. Vasilescu
Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitătii in domeniul reciclării
deseurilor de echipamente electrice si electronice (EcoInnEWaste), cod PN-II-PTPCCA-2013-4-1400, contract 320/2014

255.000 Lei

Eficienta micro şi macrosistemică în activitatea de învăţământ superior din
România-II, cod 115_CNCSIS_AT/A, contract nr. AA1/GR.107/08.05.2006,
director de proiect Lector dr. C. Cicea
Investiţiile în sisteme pentru managementul cunoştinţelor, Tema 12/2006:
Elaborarea unui model de studiu de eficienta si management al riscului pentru
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MEMBRU
2006, 17.000 LEI
MEMBRU
2006

proiectele de investiţii in sisteme pentru managementul cunoştinţelor, cod
1133_CNCSIS_A/A, contract AA1/GR.107/08.05.2006, director de proiect Prof. dr.
F. Luban
Impactul dinamicii preţurilor utilităţilor asupra economiei naţionale şi
principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare şi prognoză, CEEX MI, cod
2-CEEX-06-8-100/2/ 06.10.2006, director de proiect: Prof. univ. dr. E. C. Şerban
Managementul promovarii invatamantului economic superior in România in
contextul societatii bazate pe cunostinte, Tema 778/2006: Promovarea
managementului cunoştinţelor în domeniul învăţământului economic superior, Cod
778_CNCSIS_A/A.A, Contract nr. AA1/GR.107/08.05.2006, director de proiect:
Prof. dr. I. Vasilescu
Dezvoltarea unui parteneriat pentru susţinerea rezolvării problemelor cetăţeanului
în Uniunea Europeană prin utilizarea TIC în reingineria serviciilor publice, CEEX
MIII, cod 135-CEEX-M3/01.08.2006, director de proiect Prof. dr. A. Androniceanu
Cercetări asupra modalităţilor de dezvoltare a oraşelor competitive şi inteligente în
societăţile bazate pe cunoaştere, CEEX MI, cod 2 CEEX 06-08-69/26.07.2006,
director de proiect Conf. dr. S.E. Colesca
Dezvoltarea unui parteneriat de excelenţă pentru crearea unui sistem inteligent şi
interactiv de management al relaţiei administraţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri,
CEEX MIII, cod 247-CEEX-M3/01.08.2006, director de proiect Prof. dr. A.
Androniceanu
Promovarea parteneriatelor de tip ABC-Administraţie-Bune practici-Cetăţenipentru susţinerea integrării României în spaţiul administrativ european, CEEX
MIII, cod 775-CEEX-M3/31.07.2006, director de proiect Prof. dr. M. Profiroiu
Promovarea şi creşterea vizibilităţii structurilor integrative de tip -educaţiecercetare-producţie - din domeniul ingineriei avansate pentru structuri metalice,
CEEX MIII, cod 791-CEEX-M3/31.07.2006, director de proiect Prof. dr. M.
Profiroiu
Eficienta micro şi macrosistemică în activitatea de învăţământ superior din
România-I, cod 115_CNCSIS_AT/84, Contract nr. 27662/14.03.2005, director de
proiect Lector dr. C. Cicea
Investiţiile în sisteme pentru managementul cunoştinţelor, Tema nr. 9/2005: Studiu
privind aspectele teoretice şi practice referitoare la sistemele pentru managementul
cunoştinţelor, cod 1133_CNCSIS_A/84, Contract nr. 27662/14.03.2005, director de
proiect: Prof. dr. F. Luban
Sistem de indicatori şi modele pentru creşterea eficienţei formării continue a
resursei umane în perspectiva integrării europene. Tema 12/2005: Elaborare sistem
suport de decizie pentru selectarea programelor de formare continuă, Cod
1130_CNCSIS_A, Contract nr. 4683/29.04.2005, director de proiect: Prof. dr. C.
Raţiu-Suciu
Managementul promovarii invatamantului economic superior in România in
contextul societatii bazate pe cunostinte. Tema 20/2005: Aprecierea vulnerabilităţii
României si evaluarea riscurilor, Cod 778_CNCSIS_A/A.A, director de proiect:
Prof. dr. I. Vasilescu, (120 mil. lei, 5 membrii)
Sistem de indicatori şi modele pentru creşterea eficienţei formării continue a
resursei umane în perspectiva integrării europene. Tema 9/2004: Elaborare sistem
de indicatori pentru evaluarea eficientei programelor de formare continua, Cod
1130_CNCSIS_A/30, Contract nr. 33400/22.06.2004, director de proiect: Prof. dr.
C. Raţiu-Suciu
Managementul promovarii invatamantului economic superior în România în
contextul societatii bazate pe cunostinte. Tema 15/2004: Studiul condiţionării
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MEMBRU
2006

MEMBRU
12000 Lei, 2006
MEMBRU
2006
MEMBRU
2006

MEMBRU
2006
MEMBRU
2006

MEMBRU
2006
MEMBRU
2005, 12.000 LEI

MEMBRU
2005, 14000 LEI,

MEMBRU
2005, 12.000 LEI

MEMBRU
2005, 12.000 LEI

MEMBRU
2004, 12.000 LEI
MEMBRU
2004, 12.000 Lei,

învăţământ – economie – piaţa forţei de muncă, Cod 778_CNCSIS_A/307, Contract
nr. 33400/22.06.2004, director de proiect: Prof. dr. I. Vasilescu
Competitivitatea agenţilor economici din industria prelucrătoare românească în
perspectiva integrării economice in Uniunea Europeana, Finanţator: PNCDI I –
CERES, contract nr. 4-258/ 02.12.2004, director de proiect: Prof. dr. I. Vasilescu

MEMBRU
perioada de derulare:
noiembrie 2004 – oct
2006, 60.000 Lei

Studiul burselor electronice de locuri de munca. Identificarea unor solutii de
integrare în activitate a tinerilor cu pregatire superioară, cod 1464_CNCSIS_A/40/
04.11.2003, director de proiect Prof. dr. C. Bodea

MEMBRU
2003
MEMBRU
Tinerii şi decizia la diferite nivele, Finanţator PNCDI I - CERES, cod PP5/PNCDIperioada de derulare: oct.
I/CERES /25.11.2002 director de proiect: Prof. dr. C. Bodea,
2002 – mai 2005
Strategii manageriale şi restructurare economică – tendinţe şi studii de impact în
managementul firmelor româneşti. Tema 18/2002: Eficienţa economică a folosirii
resurselor, strategii de management şi restructurare la nivel microeconomic,
Contract nr. 33480/2002, cod 196_CNCSIS_A/A. A/17.07.2002, director de proiect:
MEMBRU
Prof. dr. I. Plumb
2002
Efectele economice ale reformei supra sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii şi
modalităţi de rezolvare a acestuia, ORIZONT 2000-536/06.03.2002, director de
MEMBRU
proiect Prof. univ dr. Nicolscu O.
2002
Cercetări asupra metodelor de evaluare a tehnologiilor informatice, cod
123_CNCSIS_A/A./26.07.2001, tema 1/2001, Director de proiect Lector dr. S.E.
MEMBRU
Colesca, ASE Bucureşti
2001
Strategii manageriale şi restructurare economică – tendinţe şi studii de impact în
managementul firmelor româneşti. cod 764_CNCSIS_A/A. A/26.07.2001, director
MEMBRU
de proiect: Prof. dr. I. Plumb
2001
MEMBRU
Sinergetica sistemelor tehnico-economice, cod CNCSIS 24/2000, contract nr.
2000-2002, 155.000
40612/2000, Director de Proiect: Prof. dr. I. Vasilescu, ASE Bucureşti
USD
Atelier de lucru cu caracter aplicativ pentru asistarea deciziei manageriale de
calculator prin metode de modelare economico-matematică şi tehnici de simulare,
Contract CNFIS nr. 41901/4.11.1999, cod CNFIS 186; Finanţatori: Banca Mondială
MEMBRU
şi Guvernul României, Director de proiect: Prof.dr. C. Raţiu-Suciu, ASE Bucureşti
1999, 25000 USD,
MEMBRU
Simulări manageriale complexe pentru activitatea firmelor, Tema 8/1999, Cod
perioada de derulare:
CNCSIS 110, Director de proiect: C. Raţiu-Suciu, ASE Bucureşti
1999-2001, 5.250 lei

17. Alte menţiuni:
• Evaluat cu calificativul FOARTE BINE în Noiembrie 2020.
• H-index: Web of Science =3, SCOPUS=7, Google Scholar =13
• Membru în comisia de etică a ASE București (2012-2016).
• Membru CSUD ASE (2016-prezent).
• Redactor sef al revistei Management and Economics Review (cotata in baze de date
internationale).
• Membru in colectivele editoriale/stiintifice ale revistelor: Theoretical and Empirical
Researches in Urban Management (Scopus), Management Research and Practice (ESCI).
• Recenzor pentru conferinte și reviste internationale indexate Web of Science si BDI,
printre care:
o
o

Journal of Business Economics and Management
Waste Management & Research
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•

International Journal of Logistics Research and Applications
Journal of Environmental Management
Environmental Engineering and Management Journal
Resources, Conservation & Recycling
Economies
Sustainability
Energies
Management of Environmental Quality
Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society
Journal of Business Economics and Management

Membru in comitetul de organizare (editiile 1998-2011) al conferintei internationale
Investment and Economic Recovery organizata de Catedra Eficienta Economica din
Facultatea de Management; editor al volumului conferintei (editia 2011).
Membru din anul 2012 in echipa de organizare a International Management Conference
(IMC) organizată anual de Facultatea de Management, editor al volumelor conferinței
indexate ISI/ Web of Science si REPEC: www.conference.management.ase.ro
Membru in echipe de proiect finanțate cu fonduri nerambursabile:
o
o

o
o
o
o

o
o

Responsabil constientizare si managementul riscului de abandon în proiectul ROSE AG
378 “Performanta si continuitate pentru cariera de manager – MANPro II”
Expert formare antreprenoriat, în cadrul proiectului: „Dezvoltarea abilităților
antreprenoriale pentru doctoranzi şi postdoctoranzi în domeniul științelor economice” cod
POCU/380/6/13/125015
Expert formare antreprenoriala — Managementul riscului, în cadrul proiectului:
Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piata muncii!" POCU/380/6/13/123623
Expert educațional regional în proiectul POCU/90/6.13/6.14/107884/08.08.2018 „Stagii de
practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC”
Expert selectie grup tinta în proiectul POCU/380/6/13/125015: Dezvoltarea abilitaţilor
antreprenoriale pentru doctoranzi si postdoctoranzi în domeniul stiinţelor economice.
Responsabil constientizare si managementul riscului de abandon in proiectul: „Prevenirea
abandonului şcolar – cale de creştere a performanţei sistemului educaţional universitar
– ManPRO” finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema de
granturi necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii Economice din
București (ASE), Facultatea de Management (MAN), Acord de grant nr.55/SGU/NC/I
(ianuarie 2018-prezent)
Responsabil Coordonare - Implementare in proiectul POSDRU: Practica de calitate
pentru manageri – manageri de calitate in practica!, ID-81513 (2012-2013).
Responsabil Comunitate practică în proiectul POSDRU/161/2.1/G/137080: „Practica azi
pentru a deveni managerul de maine!”
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