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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Suciu Marta-Christina  

Adresa profesională  Bucureşti, Piaţa Romană nr. 1-6, sector.1, România 

Telefoan (e) 021 3191901 / 293 sau 213 Mobil : +40740609859 

Fax 021 3191920 

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

Naţionalitate Română 

Data naşterii  31.07.1958 

Sex Feminin 

Domeniul de ocupaţie în 
care îmi desfăşor 

activitatea 

Experienţa profesională  

Educaţie-Învăţămînt superior 

Perioada  1.10.2000 – prezent. Ultima evaluare instituţională: mai 2012, Calificativ: FOARTE BINE! 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar dr. titular, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie 
Teoretică şi Aplicată (FAETA),, Departamentul / Catedra de Economie şi Politici Economice (DEPE) 

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

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

Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ) 
 “Economia bazată pe cunoaştere” (Şcoala Postdoctorală ”Economia transferului de cunoaştere în 

dezvopltarea durabilă şi protecţia mediului”, 2010/2011),  
 Şcola doctorală (“Noua economie”, 2005-2009);  
 Masterul “Economie Europeană”:  

o “Metodologia cercetării”-2015/2016 

o „Strategii europene de inovare şi competitivitate”-2009/2010-2014/2015 

o „Strategii europene în economia cunoaşterii”-2005/2006-2008/2009;  
o „Economia cunoaşterii şi civilizaţia globală”-2000/2001-2004/2005). 

 Master cu predare în limba engleză “Business Administration”, Academia de Studii Economice Bucureşti, 
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 
 Master cu predare în limba engleză MAI, ASE, Facultatea REI, curs “Open macroeconomics”, 2014-2015 
 Programul MBA Romano-Francez INDE (in limba engleză), disciplina „Economics”, alături de profesorii Jacques 

Issoulie (Franţa) şi Ilie Şimon, 2014/2015+prezent 
 Programul de Master “Managementul Resurselor Umane”, Facultatea de Management, ASE Bucureşti,  

o Titular al unuia dintre modulele cursului “Evaluarea capitalului uman” (2009/2010-2010/2011) 

 Profesor universitar dr. asociat la Programe Master, Universitatea din Bucureşti: 
o Facultatea de Sociologie, Programul de Master „Population, Demography and 

Development”, titular curs „Educaţia în Programele de Dezvoltare” (2010/2011) 
o Facultatea de Administrare şi Afaceri (din 2005/2006-2010/2011), titular al cursurilor 

„Managementul schimbării în domeniul resurselor umane”, „Managementul schimbării”, 
„Economia creativă”. 

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

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

baza protocolului încheiat de între ASE Bucureşti și Universitatea MIT din Cairo, Egipt 
 Formator de formatori, cursurile „Economie socială” şi „Economie antreprenorială”, Programul destinat 

inspectorilor şi managerilor şcolari, Centrul Teritorial din Timişoara (2011). 

mailto:christina.suciu@economie.ase.ro
mailto:cmarta50@gmail.com


Pagina 2- Curriculum vitae   
 

Suciu Marta Christina 

 

 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

I. ACTIVITATE DIDACTICĂ ( ciclul I, II, III Bologna; post-doctorat); coordonare doctorat şi post doctorat 
 Titular al cursurilor: „Economia bazată pe cunoaştere” (ASE, 2010/2011); „Noua economie” (Şcola Doctorală, 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, ASE 2005/2006-2008/2009); „Strategii europene de inovare şi 
competitivitate” -2009/2010-2013/2014; „Strategii europene în economia cunoaşterii”-2005/2006-2008/2009; 
„Economia cunoaşterii şi civilizaţia globală”- ASE 2000/2001-2004/2005 (Facultatea de Economie, Master 
„Economie Europeană”); „Creative and Innovative Management”-curs predat în limba engleză la Programul de 
Master „Administrare în Afaceri”, Facultatea FABIZ ASE (2007-2008-prezent); modul al cursului „Evaluarea capitalului 
uman”, predat la Programul Master „Managementul Resurselor Umane”, Facultatea de Management ASE (2009/2010-
2010/2011); „Microeconomics” şi „Macroeconomics”-cursuri predate în limba engleză la ciclul I, Facultatea FABIZ; 
ASE; „Educaţia în Programele de Dezvoltare”, curs on line, Programul de Master „Population, Demography and 
Development”, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea dijn Bucureşti; „Managementul schimbării 
în domeniul resurselor umane”, „Managementul schimbării”, ”Economia creativă” (toate cele trei cursuri predate la 
Master, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administrare şi Afaceri (din 2005/2006); „Managementul şi 
dezvoltarea carierei” (Universitatea din Bucureşti, Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Master Orientare 
profesională, 1996/1997-2004/2005); „Economie internaţională”, Institutul Diplomatic Român, cursuri predate în limba 
engleză pentru diplomaţi şi membri ai corpului diplomatic (august-septembrie 2008); Formator de formatori în cadrul 
programului destinat inspectorilor şi managerilor şcolari, în Centrul teritorial din Timişoara (2011); cursurile „Economie 
socială” şi „Economie antreprenorială”.  

 Îndrumare a 11 postdoctoranzi (3 în 2010 şi 8 în 2014/15) precum şi a 17 doctoranzi care au finalizat programul de 
pregătire doctorală în Domeniul „Economie”, ASE Bucureşti. În prezent îndrum 6 doctoranzi în acelaşi domeniu. Membru 
al unor Comsii de susţinere a tezelor de doctorat la ASE Bucureşti şi la Academia Romînă, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice; evaluator al unor proiecte de cercetare doctorală (domeniul „Economie”). Membru în comisii 
de îndrumare şi susţinere teze de doctorat la ASE, Academia Romînă, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
(INCE) şi la alte universităţi din ţară (Cluj, Iaşi, Sibiu, Târgovişte, Timişoara). Membru în comisii de concurs pentru 
promovări pe funcţii didactice şi de cercetare la ASE, INCE, Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Adminitraţie şi 
Afaceri), Universittaea Politehnică din Bucureşti (Facultăţile FAIMA şi FILS - Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, 
Filiera engleză) şi la alte universităţi din ţară (Iaşi, Ploieşti, Satu Mare, Târgovişte). Preşedinte al unuia dintre Juriile din 
cadrul Comisiilor pentru susţinerea lucrărilor de licenţă (Facultatea de Economie-iulie 2008-iulie 2010); Membru al 
Comisiilor pentru susţinerea lucrărilor de disertaţie Master şi licenţă (Facultatea FABIZ-2006-2011); Membru al 
unora dintre Comisiile pentru susţinerea lucrărilor de disertaţie Master (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei-2004); Membru al Comisiei pentru susţinerea lucrărilor de disertaţie (Institul 
Diplomatic Român-IDR-2008). Am îndrumat lucrări de disertaţie şi de licenţă redactate în română şi engleză, atât la 
ASE (Facultăţile de Economie şi SELS/FABIZ) cît şi la Universitatea de Bucureşti şi la Institutul Diplomatic Român.  

 Membru al Consiliului profesoral de la SELS / FABIZ (2004-ianuarie 2012) 

 Responsabil al cercului ştiinţific studenţesc în limba engleză „New Economics and Knowledge-based society” 
(din 1996-prezent); organizator şi Preşedinte al Secţiunii cu acelaşi nume organizate la SELS/FABIZ în limba Engleză 
(2005-2009).  

 Universităţi şi şcoli de vară (Tuşnad - 2000-2009); Grupul de Studii Interdisciplinare al Academiei Române (2007-2015; 
Gura Humorului, 1997); Univ.  Marea Neagră şi Institutul din Luxembourg, Vamă Veche, 2005.  

 Visiting profesor la Universitatea MIT, Cairo, Egipt (februarie-martie 2006) în urma protocolului încheiat între ASE 
Bucureşti și 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 şi studenţilor („Microeconomics”, 
„Macroeconomics”). Pe 8 martie 2006 am fost invitată în calitate de key note speaker să susţin prelegerea „Creative 
economy and Knowledge-based society”. La finalizarea activităţii, mi s-a decernat de către Doamna Rector a Universităţii 

MIT, Prof.dr. Olfat Ali Kamel o distincţie pentru merite deosebite. 
 
 

II. ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ în calitate de:  
 

 Director/coordonator/responsabil ştiinţific pentru contracte şi granturi de cercetare cîştigate în cadrul 
competiţiilor naţionale (CNCSIS, CERES, CEEX, IDEI-cercetare exploratorie, PARTENERIATE) 

 Egalitatea de şanse - premisă a procesului de dezvoltare sustenabilă. Sitem de evaluare şi promovare 
a diversităţii în organizaţiile din Romania, Tip proiect: PARTENERIATE în domenii prioritare, domeniul D9 
(cercetare socio-economică şi umanistă) cercetare exploratorie, Cod contract: PARTENERIATE 92116/2008, 
Funcţia în cadrul proiectului: Coordonator PNCDI II al cele patru institutii partenere. 

 Economia creativa si societatea bazata pe cunoastere. Oportunitati si provocari pentru 
Romania, Tip proiect: PNCD II, IDEI, nr. ID_1224; 261 IDEI PCE,  Cod contract : IDEI 1224, 
Funcţia în cadrul proiectului: Director.  

 Convergenta economica si rolul cunoasterii in conditiile integrarii Romaniei in Uniunea 
Europeana, CEEX nr 220/20, Funcţia în cadrul proiectului: Director al echipei partenerului P1, ASE 
Bucuresti; Director stiintific in cadrul consortiului. 

 Proiectia ocuparii si a deficitului de calificari pe termen scurt, CEEX M I-61, Funcţia în cadrul 
proiectului: Director al echipei partenerului ASE Bucuresti. 
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 Proiectia ocuparii si a deficitului de calificari pe termen scurt, CEEX M I-61, Funcţia în cadrul 
proiectului: Director al echipei partenerului ASE Bucuresti. 

 Educatia, cultura si creativitatea in viata tinerilor, PNCD I- CERES nr.2/2002, Cod: 2/ PNCDI-I / 
CERES, Funcţia în cadrul proiectului: Director al echipei partenerului P1, ASE Bucuresti. 

 Investitia in educatie si dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung, proiect CNCSIS 
tip A, Cod proiect: 752_CNCSIS_A / Funcţia în cadrul proiectului: Director. 

 Investitia in educatie si dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung, proiect CNCSIS 
tip A, Cod proiect: 191_CNCSIS_A /  Funcţia în cadrul proiectului: Director. 

 Investitia in educatie si dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung, proiect CNCSIS 
tip A, Cod proiect: 344_CNCSIS_A, Funcţia în cadrul proiectului: Director. 

 
 

 Membru al unor echipe de cercetare la 36 contracte, din care unul internaţional: 

 Macroeconomics of privatisation, Tip Contract: ACE PHARE (Action for Co-operation in the field 
of Economics); Număr contract: PHARE: P95-2139-R, 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, Calitatea în cadrul 
echipei: membru in echipă.  

 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, Calitatea în cadrul echipei: membru in echipă. 

 Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile 
Economic, Social și Medical - EXCELIS, POSDRU/159/1.5/S/138907 , Calitatea: membru in 
echipa - tuture postdoctorat 

 Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta, in tehnologiile informationale 
si dezvoltarea de produse si procese inovative, POSDRU 2011, Calitatea: membru in echipa, 
Expert pe termen lung, tuture postdoctorat si titular al cursului “Economia si societatea bazata pe 
cunoastere”. 

 Proceduri şi mecanisme de asigurare şi management al calităţii în privinţa sistemului de 
monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor, POSDRU/86/1.2/S/52422, Poziția 
ocupată în proiect: Expert pe termen lung in echipa INCSMPS. 

 Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei dedescentralizare a 
invatamantului preuniversitar, POSDRU- 1/1.1/S/8 2010/07/28, Calitatea: membru in echipa, 
Expert pe termen lung, Trainer pentru cursurile “Economia sociala” si “Antreprenoriat”, Centrul 
Teritorial Timis. 

 Optimizarea sistemului de finantare productie si distribuite  a serviciilor de sanatate pentru 
cetatenii europeni, CEEX M I 30-CEEX-M1 2005/10.  

 Creşterea eficienţei proceselor support pentru transferul internaţional de know how 
managerial în domeniul cercetării applicative şi inovării, PNCDI II 91-051  . 

 Procedeu si sistem tehnologic pentru nanofinisarea suprafetelor complexe  prin curgere 
abraziva folosind medii de lucru reopectice, -833- CEEX-M1 . 

 Modelarea comportamentului financiar al populaţiei sub impactul îmbătrînirii demografice. 
Sistem de indicatori specifici şi măsuri de combatere a dezechilibrelor financiare, 91-016-
PARTENERIATE, 2007 . 

 UNI-C Strategii, sisteme, metode si instrumente pentru managementul cunoasterii in 
universitati, 95 CEEX -M1, 2006/07/31. 

 Evaluarea eficientei invatamantului din Academia de Studii Economice Bucuresti, proiect 
institutional 532/ PROIECT. 

 Managementul si administrarea proiectelor de cercetare de excelenta pentru executivi: 
Mapcex-Executiv, CEEX M II  334-CEEX-M2. 

 Productivitate, salarii si relatia dintre ele in contextul integrarii in UE, Contract de Excelenţă, 
Modul I, membru în echipa de cercetare a Centrului de Cercetări Industriale din cadrul INCE 
(Institututl Naţional de Cercetări Economice), Academia Romana. 

 Tinerii şi activitatea economică, PP12-PNCDI-I-CERES. 

 Sistem de evaluare a entitatilor bazate pe text, 148 / PNCDI-I / 

 Modele ale creşterii economice, Contract de cercetare CERES, realizat în parteneriat cu Institutul 
de Prognoză Economică. 

 Liberalizarea schimburilor Internationale din perspectiva aderării la UE, proiectului finanţat de 
către Banca Mondială. 

 Efectele economice şi sociale ale procesului de relansare economică. Scenarii de previziune 
a proceselor de restructurare şi creştere economică, ORIZONT 2000 536-A10-AA1-2002. 
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  Proiectarea şi realizarea întreprinderii virtuale destinate producţiei de confecţii VIRTCONF, 
ORIZONT 2000 501/B7,  2002/03/08. 

 Efectele economice şi sociale ale procesului de relansare economică. Scenarii de previziune 
a proceselor de restructurare şi creştere economică, ORIZONT 2000 536—2000_B9, 2001.  

 Stabilizare, ajustare şi perspective de creştere a economiei româneşti în condiţiile integrării 
în UE, Contract de cercetare CNCSIS, 741- CNCSIS_A-A.A.1404-2. 

 Efectele economice şi sociale ale procesului de relansare economică. Scenarii de previziune 
a proceselor de restructurare şi creştere economică, ORIZONT 2000 536—2000_B9. 

 Platformă pentru estimarea costului testării prototipurilor software orientate obiect, 
407_CNCSIS_A_7306-1. 

 Proiectarea şi realizarea întreprinderii virtuale destinate producţiei de confecţii VIRTCONF, 
ORIZONT 2000 501/B7. 

  Managementul calităţii datelor pentru calculul impozitului pe venitul global, ANSIT, 
AA73/2000-1253/1996. 

 Asistarea informatizată a activităţilor de asigurare a calităţii conform ISO 9000 pentru IMM-
uri, ANSIT, AA73/2000-1253/1996, 2000. 

 Deschiderea spre exterior a economiei naţionale din perspectiva integrării în Uniunea 
Europeană, Contract de Grant nr 2033GR/1996, câştigat în cadrul Competiţiei lansate în anul 1996 
de către Academia Română. 

 Orientarea şcolară şi profesională, Contract de Cercetare, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, 
membru al echipei de cercetare.  

 Studii de piaţă în vederea creşterii ocupării forţei de muncă,  Ministerul Cercetării şi 
Tehnologiei, iunie 1994; membru al echipei de cercetare. 

 Formarea şi adaptarea profesională, Academia Română, Institutul de Economie Industrială, 
Membru al colectivului de cercetare si responsabil al capitolului. 

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

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

 Formarea profesională în condiţiile restructurării economiei naţionale, Academia Română, 
Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 93, vol. II, 1991, 
contribuţia personală coordonator de temă: pag.160- 221. 

 Stimularea creativităţii ştiinţifico-tehnice, Institutul de Economie Industrială, coordonator de 
temă, publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 87, 1990, contribuţia personală: pag.120- 169. 

 Formarea şi utilizarea forţei de muncă în perspectiva modernizării industriei, Institutul de 
Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 85, 1989, contribuţia 
personală: pag.160- 221.  

 Adaptarea sistemului de formare profesională la noile cerinţe ale industriei, Contractul de 
cercetare "Forţa de muncă în industrie în condiţiile promovării progresului tehnic", Institutul de 
Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 82, 1989, contribuţia 
personală: pag.62- 99. 

 Creşterea rolului unor activităţi sub impactul cerinţelor de sporire a competitivităţii şi 
nivelului tehnic şi calitativ al produselor în industrie, Contractul de cercetare "Asigurarea 
structural-calitativă cu forţă de muncă în industrie ",Institutul de Economie Industrială, publicat în 
"Studii de Economie Industrială" nr. 77, 1988, contribuţia personală: pag.65- 105. 

 Exigenţe privind nivelul tehnic şi calitativ al principalelor utilaje miniere în scopul creşterii 
productivităţii în extracţia cărbunelui, Contractul de cercetare "Creşterea productivităţii muncii în 
unele subramuri ale industriei construcţiilor de maşini şi extractive, în condiţiile dezvoltării 
economice preponderent intensive", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de 
Economie Industrială" nr. 71, 1987, contribuţia personală: pag.26- 58. 

 Aspecte semnificative privind consumul de muncă în industria construcţiilor de maşini şi 
prelucrării metalelor, Contractul de cercetare "Creşterea productivităţii muncii în unele domenii ale 
industriei construcţiilor de maşini", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de 
Economie Industrială" nr. 67, 1986, contribuţia personală: pag.5-33. 

 Probleme ale evoluţiei productivităţii muncii în industria extracţiei ţiţeiului, Contract de 
cercetare Creşterea productivităţii muncii în unele domenii ale industriei Institutul de Economie 
Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială" nr. 66, 1986, contribuţia personală: 
pag.114-127. 
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  Aspecte ale activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică în România şi în alte 
ţări, contract de cercetare, Institutul de Economie Industrială. 

 Cuantificarea contribuţiei factorilor de creştere a productivităţii muncii în industria extracţiei 
ţiţeiului, Contractul de cercetare: "Probleme actuale ale creşterii productivităţii muncii în unele 
ramuri industriale", Institutul de Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie 
Industrială"nr.58, 1985. 

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

 Contribuţia industriei la dezvoltarea unor ramuri ale economiei naţionale, Institutul de 
Economie Industrială, publicat în "Studii de Economie Industrială " nr. 47, 1984; 135 pagini. 

  Expert evaluator al granturilor de cercetare CNCSIS şi membru în Comisiile interne de evaluare de la 
Departamentul de Cercetări Economice din Academia de Studii Economice Bucureşti. Evaluator 
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  Denumirea 
raportului: " Self–evaluation Report of the Economic Policies Pilot Unit ",  Programul: Phare Multi-Country 
Programme in Higher Education ZZ-95.20. Quality Assurance in Higher Education. 

 evaluarea a trei granturi ale Academiei Române. 
 
 

 

III. DISEMINARE REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ şi validarea lor prin: 

 participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. La unele dintre acestea am fost: key note 
speaker, raportor, moderator, membru al plenului şi al comitetului de organizare–inclusiv în calitate de 
evaluator  (peer to peer review) pentru conferinţele internaţionale: ECKM (din 2009 pana in prezent), ECIC 
(din 2011 pana in prezent) , IBIMA (din 2009 pana in prezent). 

 publicarea unor cărţi, articole cotate ISI Proceedings şi/sau incluse în diverse BDI (baze de date 
internaţionale) pentru a asigura o mai mare vizibilitate rezultatelor cercetării din România. 
 
A se vedea LISTA DE LUCRĂRI, document inclus în dosarul de candidatură. 
 
 

 

IV. PROGRAME DE MOBILITATE. STAGII DE DOCUMENTARE ŞI 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). 

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

interacademică pe problematica creativităţii, noiembrie+decembrie 1989. 

 

V. PROGRAME DE COOPERARE UNIVERSITARÃ INTERNAŢIONALÃ 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 şi desfăşurarea cursurilor organizate împreună cu partener ii 
olandezi de la Errasmus University, 1990-1992 ("Microeconomics"; "Macroeconomics"; "Company Plan"). 
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VI. DOMENII DE COMPETENŢĂ ÎN CARE M-AM SPECIALIZAT ÎN TIMP PRIN ACTIVITATEA 
DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:  

 Noua economie şi societatea bazată pe cunoaştere. Managementul cunoaşterii  

 Economie creativă. Management Creativ şi Inovativ. Strategii europene de inovare şi competitivitate 

 Economie regională. Comunităţile creative regioanale. Clustere creativ-inovative şi oraşe creative 

 Microeconomie, Macroeconomie. Politici economice 

 Economia resurselor umane. Managementul şi Dezvoltarea Carierei. Dezvoltarea personală 

 Noi abordări ale ştiinţei economice din perspectiva managementului competenţelor, complexităţii şi schimbării  

 Economia muncii. Politici active de ocupare şi de protecţie socială 

 Economia educaţiei. Investiţia în capitalul uman. Investiţia în educaţia derulată de-a lungul întregii vieţi; Politici 
educaţionale 

 Economia activelor intangibile. Capitalul intelectual. Managementul capitalului intelectual 

 Eficacitatea şi eficienţa interculturală. Managementul diversităţii, dialogul intercultural şi senzitivitatea interculturală. 

 Economia antreprenorială. Universităţile de tip antreprenorial. Parteneriatul public –privat (PPP). Parteneriatul dintre 
universităţi şi mediul de afaceri. Responsabilitatea Socială Corporatistă (CSR) 

 Economia sanitară. Management sanitară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul activităţii / sectorul de 
activitate  

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, Departamentul / Catedra de Economie şi Politici Economice  
 

Perioada 16.02.1996 -1.10.2000 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr. titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică la: 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti (Facultatea de Economie Generală, Catedra de Economie 

Politică; Facultatea SELS- Studii Economice in Limbi Straine).  
  în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti (Master, Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţie-titular al cursului „Managementul şi dezvoltarea carierei”) 
 în calitate de profesor invitat la Universitatea de vară de la Tuşnd şi Vălenii de Munte; Şcoala de vară 

Gura Humorului (organizată de Grupul de studii Interdiscipolinare, Academia Română) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică; evaluator în Comisia de evaluare a Granturilor Academiei Romane, 
Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice şi Juridice-1997  

 

  14.02.1993-16.02.1996 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar titular  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de 
Economie Generală, Catedra de Economie Politică.  
Titular al cursului de „Economie” (Facultatea Economie Generală şi Management) precum şi a Seminariilor 
Speciale (Facultatea Economie Generală) 

Numele şi adresa 
angajatorului  

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, Nr.1, Sector 1, România  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică desfăşurată în calitate de cadru didactic asociat prin „Programul 
de Integrare a activităţilor de cercetare şi învăţămînt” (pană în 1989, fără a fi retribuită) şi apoi în regim plata cu 
ora (1990-1993) 

Perioada 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  
Perioada 

  1981-1986; 1987-1989 (întreruperea a avut în vedere perioada de sarcină). Şi în această perioadă am desfăşurat 
activităţi didactice la solicitarea conducerii Institutului de Economie Industrială unde deţineam funcţia de cercetător 
ştiinţific şi unde am predat cursul de “Introducere în statistică” pentru ingineri şi statisticieni (februarie-iulie 1986) 
Institutului de Economie Industrială din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice, Bulevardul Gh- 
Magheru nr.28-30, sector 1; Bucureşti 
 Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul Economie 
 
23.09.1983-14.02.1993 

Funcţia sau postul ocupat   Cercetător ştiinţific, Cercetător ştiinţific principal gradul III (din 1990) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

Cercetător ştiinţific şi apoi cercetător ştiinţific principal gradul III, Sectorul „Sinteză”, Institutul de Economie 
Industrială, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Romane.  În urma rezultatelor obţinute la 
absolvirea facultăţii (media de absolvire 9.76) am obţinut repartiţie la Institutul de Economie Industrială din cadrul 
Institutului Naţional de Cercetări Economice cu stagiul de 2 ani în producţie.  
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Numele şi adresa 
angajatorului 

 Centrul de Calcul al Ministerului Turismului, Bulevardul Expoziţiei nr. 31, sector 1, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

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

Perioada 23.09.1982 - 23.09.1983 

Funcţia sau postul ocupat   Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de programare pe probleme specifice activităţilor din turism  

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Oficiul de Calcul al ITSAIA (Întreprinderea pentru transporturi speciale pentru agricultură şi industrie alimentară) 
Bucureşti, strada Sfinţii Apostoli nr.18, sectorul IV, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate  

Activitate de programare şi analiză a datelor procesate informatic 

Perioada 23.09.1981-23.09.1982 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

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

 

 
Educaţie şi formare 

profesională 

 

 

Perioada 
 

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

Perioadă Martie-iunie 2014 
 

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

Perioada  
Diploma obţinută  

 Noiembrie-Decembre 2007 
 Certificat “Complexity Science Training Programme” 

Disciplinele şi competenţe 
profesionale dobândite  

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

Numele instituţiei  furnizoare 
de formare  

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

Perioada Octombrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat “Training of Writers” , Training Programme 

Disciplinele şi competenţe 
profesionale dobândite  

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

Numele şi tipul instituţiei 
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 obţinută  Certificat “Training of Trainers” I, II, III, IV 

Disciplinele şi competenţe 
profesionale dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei 
furnizoare de formare 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

  

NCEE (National Council on Economic Education), SUA  
 
 
Martie 1998 
 
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 
Quality Assurance in Higher Education,  
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Disciplinele şi competenţe 

profesionale dobândite 
 

Numele instituţiei furnizorului 
de formare  

 

 Perioada 
 

Diploma obţinută   
 

Numele instituţiei de 
învăţământ 

 
Perioada 

Diploma obţinută   
 

Numele instituţiei de 
învăţământ 

 

Perioada 
 

Diploma obţinută  
 

Disciplinele principale studiate     
 

 
 

QSC (Quality Support Centre) & Centre for Higher Education Research and Information of EU 
 
 

Mai –iunie 1996 
 

Certificat “Personal Development and Communications“ 
 

IROMA şi Durham University Business Schoool, Marea Britanie 
 
 

1990-1995 

 Diploma de Doctor în Economie 

 

Economie; Politici economice în domeniul resurselor umane; Strategii şi politici de stimulare a investiţiei în educaţie 
Facultatea de Economie Generală, Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

 

Mai – iunie 1995 
 

Certificat "The Economics of the Market", World Bank Summer School 
 
 

Emergent Economies; Microeconomics; Macroeconomics; Mathematics Applied in Economics; Macroeconomic 
Policies 

 

 

Numele instituţiei de         
formare 

 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate 
 

Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

 

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 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
Numele instituţiei de         

învăţământ  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de         

învăţământ  
Numele instituţiei 

Perioada 
Disciplinele principale studiate 

 
Numele instituţiei 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele studiate 
 

Numele şi tipul instituţiei de         
învăţământ  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de         

învăţământ  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele studiate 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de         
învăţământ  

 

 

 Mai 1993; Septembrie 1992 
  Certificat “Company Plan” Training Programme 
  How to design a Company Plan; Business Economics 
 Erasmus University, Olanda, INCE (Institutul Naţional de Cercetări Economice). Am fost responsabilul din 
partea   INCE şi 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 Naţional de Cercetări Economice al Academiei Romane 
Aprilie–iunie 1991 

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

Universitatea din  Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine 
  Ianuarie 1990-iulie 1990 
 Diploma „Engleză-avansaţi”, program de training dedicat perfecţionării competenţelor lingvistice 
  Engleza; Cultura şi civilizaţia anglo-saxonă; Engleză pentru economişti 
 
Universitatea din  Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine 
 
 1978- 1981 
 Certificat de Pregătire Psiho Pedagogică 
ASE Bucureşti, Departamentul de Pregătire Psiho Pedagogică 
 
 Septembrie 1977-Septembrie 1981 
  Diplomă de licenţă Economie, Specializarea Planificare şi Cibernetică Economică  
 

Economie; Calculatoare; Limbaje de programare; Programe aplicative; Cibernetică; Modelare  economică; Sisteme 
de gestiune a bazelor de date; Statistica naţională; Statitica industrială; Statistica de ramură; Avuţia naţională; 
Prognoză macroeconomică; Eficienţa investiţiilor, Prognoză şi planificare teritorială, Filosofie; Sociologie 
economică; Doctrine economice 
 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 

Numele instituţiei de         
învăţământ 

 
 

 

 1973-1977 
 Diplomă de Bacalaureat, Clasa Specială de “Matematică Informatică”. La finalizarea studiilor liceale am primit 
Distincţia “Merite deosebite”, atât pentru rezultatele la învăţătură cat şi pentru rezultatele obţinute la olimpiadele 
naţionale în timpul liceului. 
 Colegiul Naţional “Gh. Şincai”, Clasa specială de “Matematică Informatică”, B-dul D. Cantemir, sector 4, Bucureşti 

Aptitudini şi competenţe 
personale  

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Participare la conversaţie 
şi interacţiune 

Discurs oral Exprimare în scris 

Limba engleză  
 

 C1  C1  C1  C1  C2 

Limba franceză  
  B1  B1  B1  B2  B1 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 
 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 

 spirit de echipă şi abilitatea de a lucra în echipă; 

 dinamism, flexibilitate în gândire; 

 abilitatea de a stimula demersurile de factură holistă, complexă, interdisciplinară 
deschidere şi respect faţă de ideile altora (colegi, colaboratori, parteneri, studenţi, cursanţi, 
doctoranzi/postdoctoranzi); 

 adepta constructivismului în disputele de idei  – „feed back pozitiv”;  atitudine echilibrată, constructivă; 

 creativitate („thinking out of the box” şi „critical thinking”),  receptivitate la ceea ce este nou şi inventiv- 
   
Motto: „Cel mai bun mod prin care poţi anticipa viitorul este să îl inventezi şi să îi determini şi pe alţii să 
te  urmeze!”   (Alvin Toffler, Al  treilea val); 

 

 deschidre şi atitudine suportivă faţă de oamenii cu idei, inclusiv în planul inovării sociale; 

 disponibilitate, deschidere şi dorinţă manifestă de a învăţa şi de a aplica principiile „lifelong-learning” 
 

                Motto:  “Traieşte ca şi cum ai muri maine! Învaţă ca si cum ai trăi veşnic!" (Mahatma Gandhi ); 
 

 capacitate de analiză şi sinteză; 

 adaptabilitate şi capacitate de a gestiona situaţii mai dificile, inclusiv capacitatea de a gestiona stresul 

 abilităţi de comunicare-interpersonală, empatie, cultivarea dezvoltării personale și a inteligenţei emoţionale; 

 capacitatea de a  stimula senzitivitatea şi dialogul intercultural, deschiderea faţă de alte culturi; 

 abilitatea de  a lucra şi de a colabora cu oameni care provin din alte ţări (inclusiv predare pentru studenți 
străini); 

 atitudine suportivă faţă de diversitate şi exersarea principiilor managementului diversităţii; 

 dorinţa manifestă de a veni în ajutorul semenilor, prin participarea la acţiuni de voluntariat social; 

 atitudine suportivă faţă de practicile „eticii în afaceri” şi „business etiquette” aplicate în diverse medii şi 
culturi. 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Experienţa de management, 
analiză şi evaluare în 

cercetare şi/sau învăţământ    
 

 

 leadership, cu înclinaţie către leadershipul informal şi către dezvoltarea personală şi coaching 
 

      Motto: „Dezvoltă calităţile de  leadership în interiorul tău!”” - John Maxwell; 
 

 
 

 abilităţi de organizare şi de coordonare, în mod special legat de managementul proiectelor de cercetare; 

 promovarea spiritului de echipă, a colaborării şi consultării permanente cu membrii echipei; 

 capacitate de a media situaţii cu potenţial conflictual în comunicarea dintre membrii echipei; 

 flexibilitate, capacitatea de a ieşi din tiparele tradiţionale („thinking out of the box’); 

 deschidere şi atitudine suportivă faţă de membrii echipei care au idei originale; 

 promovarea în echipe a princiipiilor specifice „Managementului Creativ şi Inovativ” și a altor tipuri de viyiuni 
moderne în științele manageriale-în special „Talent Management”, „Competence-based 
Management”, „Team Building”, „Trust Building”, „Intellectual Capital Management” 

 aplicarea principiilor Managementului Cunoaşterii (KM-„Knowledge Management” ) şi ale inteligenţei competitive 
(„competitive Intelligence”) 
 

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

  

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

 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-alegeri octombrie 2015. 

 Membru al Consiliului profesoral de la SELS / FABIZ (2004-ianuarie 2012). 

 Secretar ştiiţifc al Comisiei de Ştiinţe, Economice., Juridice şi Socilale edin cadrul Academiei oamneilor de 
Ştiinţă din România (2012-prezent). 

 Vicepreşedinte al Filialei AGER din ASE, 1995-2000. Preşedinte al filialei Ase în acea perioadă a fost: Prof.dr. 
A. Işvnescu. Preşedintele AGER era: Academicianul N. N. Constantinescu care mi-a fost conducător la teza de 
doctorat şi alături de care am debutat la activităţi 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 ştiinţific al Comisiei de Management a Academiei Române, 1985-1999. Preşedinte în acea perioadă a 
fost Generalul Emil Mihuleac. 

 Membru în Comisia de evaluare a granturilor Academiei Române. 

 Expert evaluator al granturilor de cercetare PARTENERIATE, UEFISCDI. 

 Expert evaluator al granturilor de cercetare CNCSIS. 

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

 Membru in comisiile de evaluare a performantelor unora dintre Centrele de excelenta din ASE Bucuresti. 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

   operare pe calculator (Microsoft Office, Word, Power Point). 

 abilitate în utilizare a sistemelor şi tehnicilor informatice şi de comunicare şi dorinţa manifestată de a mă 
perfecţiona şi de a actualiza permenent aceste cunoştinţe şi abilităţi în raport cu ultimele dezvoltări din 
domeniul  TIC (ITC). 
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Alte competenţe şi 
aptitudini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premii, distincţii şi diplome 

 abilitatea de a mă exprima public şi cultivarea prin exerciţiu a abilităţilor retorice şi de interacţiune cu alţii, prin 
empatie şi prin apelarea la virtuţile ambelor emisfere cerebrale şi implicit la inteligenţa emoţională;  

 căutarea şi lectura unor cărţi, eseuri, articole care provin din alte domenii decât cele ale pregătirii de bază (cu o 
înclinaţie predilectă către: ştiinţele complexităţii, demersurile de factură holistă, trans şi interdisciplinare, 
filosofie, etică, morală, psihologie, sociologie, epistemologie, semiotică, lingvistică cibernetică, euristică, 
cosmogonie, literatura science fiction, esoterism, cabală, grafologie, istoria religiilor, istoria artelor şi a 
civilizaţiilor, medicină holistă, sacroterapie, dezvoltarea personală, coaching).  

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

 valorizarea oricăror oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii, atât prin lecturi cît şi prin călătorii în zone 
care să permită contactul direct şi confluenţa  cu alte civilizaţii  

Motto: ”Studiază trecutul, dacă vrei să poţi diviniza viitorul” (Confucius, 551-479 B.C.) 

 pasiune pentru artă, ştiinţele scenei (am făcut cursuri de balet), muzică (am beneficiat de educaţie muzicală, 
clasa de pian).  

 am practicat cu pasiune „jocurile de gimastică a minţii” de tipul: şahului, bridge-ului. 
 

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

 „Oportunităţile sunt obţinute cu dificultate, dar se pierd cu multă uşurinţă”” 
„Mai bine mor de sete decît să beau din cupa mediocrităţii”/  
„I’d rather die of thirst than drink from the cup of mediocrity”  
„Dacă pierzi avere, nu pierzi cine ştie ce; dacă îţi pierzi sănătatea atunci pierzi ceva;  
dacă îţi 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/ DRĂGUŢ”” 
“It’s nice to be IMPORTANT, but is more important to be NICE. 
„Nu voi fi un om obişnuit 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 cunoaşterii şi pentru întreaga activitate în 

domeniul cercetării ştiinţifice economice (Academia  de Studii Economice din Bucureşti, 27 aprilie, 2005);  

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

 Diploma absolvire Curs “Istoria si filozofia stiintei si tehnicii”,CRISFT, Academia Romana, iunie 2014 

 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, 
pag.29-35, http://econpapers.repec.org/paper/romkm2010/4 http://ideas.repec.org/p/rom/km2010/4.html 

 „Nicholas Georgescu Roegen” pentru activitatea de cercetare ştiinţifică derulată în cadrul proiectelor care au 
obţinut finanţarea prin competiţie, ASE Bucureşti, premiu obţinut anual, începînd cu anul 2000 pînă în 2007); 

  Distincţie pentru merite deosebite, decernata de către Doamna Rector a Universităţii MIT, Prof.dr. Olfat Ali 
Kamel, la finalizarea programului de Visiting profesor la Universitatea MIT, Cairo, Egipt (21 martie 2006) 

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

 Diplomă de Onoare, conferită de ASE Bucureşti la a 100-a a niversare (2013), a 95-a aniversare (2008); a 90-
a aniversare, Bucureşti, 2002; 

 Diplomă de Onoare, conferită de Institutul de Economie Industrială, INCE, Academia Română cu prilejul celei 
de-a 30 a aniversări, 15 martie 2007;  

 Diplomă de Onoare, conferită de ASE Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică la a 40-a aniversare, Bucureşti, 2005; 

 Diplomă de Onoare, conferită de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 2001; 

 Diploma acordată la absolvirea cursurilor 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; 

 Premiul  I, Sesiunille cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti (1978; 
1979; 1980; 1981, atît la nivelul universităţii, cît şi la nivel naţional la secţiunile de „Economie”; „Ştiinţe Sociale. 
Filosofie” (Premiul Special la faza competiţiei pe ţară, 1980); 

 Distincţie acordată în prezenţa profesorilor, studenţilor şi membrilor Seminarului Ştiinţific „Octav Onicescu”,  
aprilie 1981, prilej cu care am susţinut o prelegere, devenind membru al  seminarului încă din facultate;  

 Premii la Olimpiadele de Matematică, Limba română, Engleză, Biologie, Geografie, Istorie, în liceu. 
 

http://ideas.repec.org/p/rom/km2010/4.html
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Membru a diverse asociaţii 

şi organizaţii socio-
profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membru în colectivele de 
redacţie sau comitete 

ştiinţifice ale revistelor şi 
manifestărilor ştiinţifice, 

organizator de manifestări 
ştiinţifice / Recenzor pentru 

reviste şi manifestări 
ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale indexate 
 
 
 
 
 
 
 

Membru în comitetele unor 
evenimente ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale  
 

       
 

 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, membru al Board Advisory 

 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 şi istoria filizofiei şi ştiinţei, Academia Română; CRISFT, Grupul de Studii 
Interdisciplinare  

 Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (membru corespondent);  

 Centrul de Cercetare „Analize şi Politici Economice” al Departamentului de Economie şi Politici Economice, Facultatea de 

Economie, membru fondator din 2002, http://epe.ase.ro/CentruCercetare/CentruCercetare.html 

 Centrul Român de Educaţie 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);  

 Asociaţia de Studii Regionale (din 2000);  

 Society for Business Excellence;din 2010 

 Comisia de Management a Academiei Române (1990-2001);  

 Seminarul “Octav Onicescu” (membru între 1980-1982).  

 
 
 ECTAP-http://www.ectap.ro/economie-teoretica-si-aplicata-consiliul-editorial/ 

 “Analele Universităţii Bucureşti”; 

 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 

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

 Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Științific Cadrul Conceptual al Economiei Postcriză, București, 11-12 
noiembrie 2011,http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/economie.html; 
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/Doc_ro/Comitet%20de%20organizare.pd 

 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, ECIC, IBIMA  (2010; 2011, 2012, 2013, 2015) 

 Recenzor, discutant, raportor pentru diverse manifestări ştiinţifice : ECKM, ECIC, IBIMA, EARLI, JURE ))selectată 
discutant prin competitţie de CV şi lista de lucrri la secţiunea pentru doctoranzi şi postdoctoranzi pentru Conferinţa JURE-
EARLI; Munchen, august, 2010 

 

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

 Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Științific Cadrul Conceptual al Economiei Postcriză, București, 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, Bucureşti 

 Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Aderarea României la UE. Bătălia cu timpul”, Simpozion internaţional,  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 Internaţional de Informatică Economică “Digital economy”, 9 mai 2003, moderator al Secţiunii 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 Secţunea 2 

 Organizator al Secţiunii de Economie pentru studenntii de la FABIZ Engleza, sectiune la care se disemineaza 
o parte dintre lucrarile realizate de studenti la cercul ştiinţific studenţesc în limba engleză „New Economics 
and Knowledge-based society” ( 1996-prezent); 

Membru in comisia de evaluare a lucrarilor studentilor in cadrul scolilor de vara Universităţi şi şcoli de vară (Tuşnad 
- 2000-2009); Grupul de Studii Interdisciplinare al Academiei Române ( Gura Humorului, 1997); Univ.  Marea 
Neagră şi Institutul din Luxembourg, Vamă Veche, 2005 

http://epe.ase.ro/CentruCercetare/CentruCercetare.html
http://www.socsc.ktu.lt/index.php/Social/about/editorialTeam
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/Doc_ro/Comitet%20de%20organizare.pd
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2012/Doc_ro/ComitetOrganizare2012.pdf
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/economie.html
http://www.economie.ase.ro/Simpozion2011/Doc_ro/Comitet%20de%20organizare.pdf
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Recunoaşterea unora dintre contribuţii  
 

1. Extras din Scrisoarea de apreciere a prestaţiei didactice în calitate de visiting profesor care a fost trimisă 
conducerii Academiei de Studii Economice Bucureşti de către Rectorul Universităţii MTI din Cairo, Egipt, 

Prof.dr. Olfat Ali Kamel  
 

Prezint în continuare un extras din Scrisoarea de apreciere la adresa prestaţiei mele în calitate de profesor 
invitat (visiting profesor) care a fost trimisă conducerii Academiei de Studii Economice Bucureşti de către Rectorul 
Universităţii MTI din Cairo, Egipt, Prof.dr. Olfat Ali Kamel. Scrisoarea completă a fost transmisă Domnului Rector 
şi Domnului Prorector cu Relaţii Internaţioane de la acea vreme. 

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

Include evaluările de care am beneficiat în cadrul programelor "Training of Trainers" şi "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 şi, în cazul lecţiilor video, de către alţi 
profesori participanţi (peer to peer evaluation) şi de către mine (autoevaluare) calificativul obţinut 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 absolvenţi ai cursurilor NCEE- SUA ("Training Special Meeting of Graduates"), Sofia, mai 2000. Cu acest prilej s-a decis şi 
constituirea Centrelor Naţionale de Educaţie Economică cu sprijinul NCEE. Ca urmare, în anul 2001, a fost creat Centrul Român 
pentru Educaţie Economică (CREE) al cărui membru fondator sunt. 
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Publicaţii, studii, articole, rapoarte de cercetare ştiinţifică- lista de lucrări care face parte integrantă din dosarul de candidatură. 

Ultima evaluare instituţională: mai 2012. Calificativ obţinut: FOARTE BINE 

Prof.univ.dr.Marta-Christina SUCIU 
 


