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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

februarie 2021 până în prezent`

Profesor universitar la Departamentul Management , Facultatea de Management , prodecan al
Facultatii de Management (din 2016).
Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele managementului”, „Proiecte
economice”, Managementul proiectelor de construcţii” (grupe de peste 25 studenti); „Managementul
riscului proiectelor” (studii postuniversitare- formare adulti), proiecte de cercetare,coordonare activitate
de practica a grupelor de studenti (2012-2018).
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti

iulie 2016 până în ianuarie 2021

conferentiar universitar la Departamentul Management , Facultatea de Management , prodecan al
Facultatii de Management (din 2016).
Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele managementului”, „Proiecte
economice”, Managementul proiectelor de construcţii” (grupe de peste 25 studenti); „Managementul
riscului proiectelor” (studii postuniversitare- formare adulti), proiecte de cercetare,coordonare activitate
de practica a grupelor de studenti (2012-2018).
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare

octombrie 2011- iunie 2016

lector universitar la Departamentul Management , Facultatea de Management , director al Directiei
Managementul Cercetarii si Inovarii din ASE (2012-2016);
Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele managementului”, „Proiecte
economice”, Managementul proiectelor de construcţii” (grupe de peste 25 studenti); „Managementul
riscului proiectelor” (studii postuniversitare- formare adulti), proiecte de cercetare,coordonare activitate
de practica a grupelor de studenti (2012-2018).
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare

februarie 2006 - septembrie 2011

Asistent universitar(titular) la Departamentul Management , Facultatea de Management ,
Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele managementului”, „Proiecte
economice”, Managementul proiectelor de construcţii” „Managementul riscului proiectelor” (studii
postuniversitare- formare adulti), proiecte de cercetare,
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare

octombrie 2004 - februarie 2006

Asistent universitar (cadru didactic asociat) la Catedra de Management , Facultatea de Management,
Academia de Studii Economice din București; Seminarii si cursuri la disciplina „Managementul
proiectelor de construcţii
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare

februarie 2004 –septembrie 2014

Cercetator ştiinţific, din mai 2010, şef sectie „Economia Construcţiilor”
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
„URBAN – INCERC”, Sos.Pantelimon nr. 266, sector 2, Bucuresti, www.incd.ro
Lucrări şi proiecte de cercetare în domeniul economiei construcţiilor, managementului riscului în
activitatea de construcţii, analize cost –beneficiu şi studii de impact privind rezultatele cercetării.
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare-dezvoltare

septembrie 2001 - februarie 2004

Economist
Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Constructiilor- INCERC, Sos.Pantelimon nr. 266,
sector 2, Bucuresti, www.incerc.ro
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Devize(antecalcul şi postcalcul) ; situaţii analitice cheltuieli pe surse de finanţare (buget de stat şi
agenţi economici);balanţa; bilanţ; buget.
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare-dezvoltare

Iunie 2005 – iulie 2012

Trainer pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor finanţate din
fonduri structurale” în cadrul cursurilor organizate pentru formarea adultilor de Institutul IRECSON,
Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ Consulting, DOMA
Training.
Seminarii si cursuri pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor
finanţate din fonduri structurale.
Institutul IRECSON, Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ
Consulting, DOMA Trening.
Tipul sau sectorul de activitate: Învaţământ

Octombrie 2005 – mai 2008

Director economic
balanţa; bilanţ; buget
A&I ENGINEERING SRL, Strada Pictor Daniel Rosenthal nr. 34, Bucuresti
Tipul sau sectorul de activitate: Fabricatie si proiectare echipamente electrice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Octombrie 2017 – Iulie 2019

Masterat Comunicare și predare în limba engleză pentru predare și cercetare economică EDURES
Academia De Studii Economice Bucuresti – Facultatea de Relații Economice Internaționale
Specializarea: Comunicare și predare în limba engleză pentru predare și cercetare economică

Martie – Iunie 2009

Specializare in psihopedagogie
Academia De Studii Economice Bucuresti – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
Specializarea:
Pedagogie, Pedagogia adultilor, Utilizarea produselor informatice in
procesul de formare.

Noiembrie 2005

Specializare în managementul şi administrarea cercetării - dezvoltării şi a proiectelor de cercetare
Academia De Studii Economice Bucuresti
Specializarea:
Managementul proiectelor europene, managementul cercetarii stiintifice

Aprilie 2004

Specializare în drept comunitar şi instituţii europene. Drept comunitar şi instituţii europene
EAG - training
Specializarea:
Drept comunitar şi instituţii europene

noiembrie 2002 -2008

Doctor–specialitatea « Management»
Academia De Studii Economice Bucuresti
Specializarea:
Management general,Managementul proiectelor; Managementul riscului
proiectelor

octombrie 2001-mai 2003

Masterat în management, specializarea „Administrarea afacerilor
Academia De Studii Economice Bucuresti
Specializarea:
Diagnostic strategic, managementul riscului, management prin bugete,
managementul proiectelor

Septembrie 1997
Septembrie 2001
Limba maternă

Specialazarea :Management.
Facultatea de Management
Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare
conversaţie

B1

B1

Limba engleză

SCRIERE

B1

la

Discurs oral
B1

B1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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COMPETENΤE PERSONALE

Competenţe de comunicare

Comunicativ, responsabil, capacitate de a lucra în echipă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Aptitudini în coordonarea proiectelor

Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe informatice

O bună cunoastere a abordărilor manageriale moderne.

Microsoft Project,@RISK,utilitare Office Windows (Word, Excel, Power Point),CIEL
( contabilitate si informatica de gestiunne)

Alte competenţe

Trainer pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor finanţate din
fonduri structurale” în cadrul cursurilor organizate de Institutul IRECSON, Centrul de Formare
Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ Consulting, DOMA Training.
Am sustinut 30 de cursuri de formare a adultilor in domeniul managementului proiectelor.

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
•
•
•
•
•

11 proiecte europene;
45 proiecte de cercetare;
6 cărți de specialitate ;
31 de articole publicate în reviste indexate baze de date internaționale recunoscute;
10 articole publicate în volumele unor conferințe internaționale.

Data 12.04.2021
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