
 

  

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPESCU CONSTANŢA 

Adresă B-dul Mircea cel Bătrân, bl. K, et. 3, ap. 12,  

Târgovişte 

Telefon 0245 212 920   

E-mail tantapop@yahoo.com 

Naţionalitate 

                            Sex 

Română 

Feminin 

Data naşterii 08 .01.1956 

Locul de muncă  

 Domeniul ocupaţional         

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

Educaţie/Invatamant universitar 

  

Experienţa profesională  

 

Perioada 

 

2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor, conducător de doctorat (domeniul fundamental Ştiinţe 

economice - domeniul Management); 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: managementul serviciilor, sisteme 

moderne de management, managementul serviciilor publice, metodologia cercetarii, 

economia si gestiunea intreprinderii); elaborarea de cursuri şi manuale universitare; 
coordonare ştiinţifică: teze de doctorat, disertaţii, licenţe; participare în proiecte de 

cercetare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Valahia din Târgovişte  Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 

Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101;  Fax. +40/0245/217692   

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactica si de cercetare ştiinţifică  

 

  

Perioada 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu probleme sociale si de secretariat, 

relaţii cu studenţii şi relaţii internaţionale 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Activităţi de coordonare si organizare pe probleme sociale, relaţii internaţionale, relaţii 

cu studenţii, secretariat 



Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Valahia din Târgovişte  Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 

Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101;  Fax. +40/0245/217692   

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Management academic, Învăţământ universitar (sectorul de stat) 

 

Perioada 

 

2006-2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: manamementul serviciilor 

publice;managementul administratiei publice europene, microeconomie, 

macroeconomie, managementul unitatilor agricole ; elaborarea de cursuri şi manuale 

universitare; coordonare ştiinţifică: disertaţii, licenţe; participare în proiecte de cercetare 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Valahia din Târgovişte  Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 

Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101;  Fax. +40/0245/217692   

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactica si de cercetare ştiinţifică  

 

 

Perioada 

 

2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat Şeful catedrei de Management a Facultăţii de Ştiinţe Economice 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Coordonarea si organizarea activităţii catedrei de Management 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Valahia din Târgovişte  Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 

Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101;  Fax. +40/0245/217692   

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Administrare academică; Învăţământ universitar 

 

Perioada 

 

2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct – INDE – Antena Târgovişte 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonare şi organizare centru teritorial INDE – Antena Târgovişte 

Numele şi adresa 

angajatorului 
ASE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Management; administrare academică ; Învăţământ universitar 

 
Perioada 

 
1995-2006 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar   

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Sustinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: management, management strategic, 

management resurse umane, microeconomie, macroeconomie, management comparat; 
elaborare cursuri şi manuale universitare, participarea la proiecte de cercetare, 

coordonare lucrări licenţă şi disertaţie, elaborare lucrări practice, tutoriat. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Valahia din Târgovişte  Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 

Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101;  Fax. +40/0245/217692   

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactica si de cercetare ştiinţifică  

 

 

Perioada 

 

1993-1995   

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar – cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Economice 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Susţinerea de seminarii la disciplinele; managementul si strategia 

transporturilor,economie industriala; Elaborare lucrări practice 



Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Valahia din Târgovişte  Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, 

Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101;  Fax. +40/0245/217692   

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactica si de cercetare ştiinţifică  

 

Perioada 1980-1995 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou „Organizarea muncii” - economist principal – economist 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonarea activităţii de organizare la nivelul SC COST SA 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte – după 1991-S.C. COST S.A. Şoseaua 

Găeşti, nr. 9-11, Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 Administrare in industria grea 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1995-2002 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în economie – domeniul Economie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie, Management general, Management strategic, Management resurse umane, 

Managementul calităţii, Economia întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi 

 

Perioada 

 

1976-1980 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de economist /Licenţă în Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor, Economie, Economia comerţului, 

Organizarea întreprinderilor, Planificarea întreprinderilor, Comerţul întreprinderilor, 

Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economia Industriei, 

Construcţiilor şi Transporturilor 

 
Perioada 

 
1998-2001 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 « Le Diplôme Professionnel Approfondi du Conservatoire National des Arts et 

Métiers (CNAM-Paris) »; Spécialité Développement Economique des Entreprises; 

attestation « Le diplôme d’Etudes Supérieurs de Management pour l’Ingénieur – 

Executive Master of Business Administration ». 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dezvoltarea economică a întreprinderilor 

Economia întreprinderii, Management general, Managementul resurselor umane, 

Management strategic, Managementul producţiei, Managementul calităţii, Investiţii, 

Relaţii economice internaţionale, Marketing, Contabilitate, Finanţele întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM, Paris,Franţa 

 

Perioada 

 

1998-2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de studii academice post-universitare 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economia întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutul Naţional de Dezvoltare Economică 

 

Perioada 

 

2014 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene 

 

Perioada 

 

2014 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene 

 
Perioada 

 
2014 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Evaluator proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene 

 

Perioada 

 

2014 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Corpul Experţilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene 

 

Perioada 

 

2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul calităţii în învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Univ. Spiru Haret in parteneriat cu Academia Comerciala din Satu-Mare şi TUV 
Austria-Romania 

 

Perioada 

 

2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Promotori si Facilitatori ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte, Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul 

Strategiei UE  pentru Regiunea Dunării, în parteneriat cu Academia Romană 

 

Perioada 

 

2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

TRAINER CERTIFICATE 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Project  management. Successful development and leading of teams. Negotiating, 

discussing and arguing your case 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Europäische Prüfungszentrale. Xpert Personal Business Skills. Dortmund 

 
Perioada 

 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Atestation ERASMUS TEACHER STAFF MOBILITY 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Gestiunea şi managementul întreprinderilor; Economie; Management. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Paris XIII (Paris Nord) Master Gestion et Management des Entreprises, Franta, 

Universitatea Nantes – IUT Saint Nazaire-Franta, Universitatea din Perugia-Italia; 

Universitatea Castilla la Mancha, Ciudad Real, Spania. 

 

Perioada 

 

2012 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formator („Management strategic şi dezvoltare organizaţională”; „Analiza şi 

prelucrarea de date statistice şi creşterea capacităţii de operare cu evidenţe complexe”; 

„Parteneriat pentru planificarea strategică în educaţie şi formare profesională”; 

„Accesarea fondurilor europene”) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti 

 

Perioada 

 

2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MMFES, MECT, Top Quality Management 

 

Perioada 

 

2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MMFES, MECT, Top Quality Management 

 

Perioada 

 

2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătire in domeniul managementului calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

EDGE CONSULT 

 
Perioada 

 
2005 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Atestat  „Echange de competences concernant la preparation d’enseignants et de 

chercheurs dans le domain du management interculturel des entreprises” – Program 

Leonardo da Vinci RO/2004/93017/EX – Management intercultural. 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management intercultural 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ICHEC – MIME Bruxelles 

 

Perioada 

 

2001 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Atestat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

„Economia întreprinderii şi gestiunea resurselor umane”; 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii  (CNAM-Paris) 

 

Perioada 

 

1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

„Evaluarea Întreprinderii” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte 

 

Perioada 

 

1994 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management în economia de piaţă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Perfecţionare a Personalului din Industria Metalurgică 

 

Perioada 

 

Oct. 1993 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Management Sindical 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Român de Management. 

 
Perioada 

 
1993 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de participation à la formation au Management ; Module : Ressources 

Humaines 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ecole Supérieure de Commerce Marseille – Provence şi Institutul Român de 

Management 

 

Perioada 

 

1993 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de participation à la formation au Management ; Module : Marketing 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ecole Supérieure de Commerce Marseille – Provence şi Institutul Român de 

Management. 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 



 

 

 
Engleză 

  

Franceză 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

B1  B1 B1 B1 B1 

A1 A1 A1 A1 A1 
 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Comunicare în contexte publice, Competenţă didactică, Competenţă administrativă, 
Spirit de echipa 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Spirit organizatoric dovedit în activităţile de management/administrare academică 

începând cu anul 2000 ( director adjunct INDE-Antena Targoviste; sef de catedra; 

prodecan 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Microsoft Office; Internet 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 

 Muzică, dans, poezie şi literatură. 

     Alte competenţe şi 

aptitudini 

 

Cercetător:  Centrul de Cercetări şi Studii în Management şi Marketing al Universităţii „Valahia” din 

Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Evaluator: ARACIS 

Membru: Centre de Developpement International et des Mouvements Economiques et Sociaux – 

CEDIMES – Franţa (2003 – prezent) 

Membru: Asociaţia Internaţională a Economiştilor de Limbă Franceză – AIELF (2001 – prezent) 

Membru: Colegiul redacţional al Editurii Bibliotheca, Târgovişte, Colecţia „Economica” 

Membru: Colegiul editorial al Revue Valaque D’Etudes Economiques, Universitatea Valahia din 

Târgovişte 

Membru: Comitetul editorial al Valahian Journal of Economic Studies, Universitatea Valahia din 

Târgovişte 

Membru: Colegiul de redacţie al Caietelor de Lucru – Centrul de Cercetări şi Studii Economice 

UVT 

Membru: - Comitetul ştiinţific al Proceedings 2 Economic, Social and Administrative Approaches 

to the Knowledge – Based Orgazation, Nicolae Balcescu, Land Forces Academy 

Publishing House, Sibiu, 2013;  

- Comitetul ştiinţific al International Conference Risk in Contemporary Economy 

Dunărea de Jos University of Galaţi, România Faculty of Economics and Business 
Administration, 2014, 2015 
- Comitetul ştiinţific al Simpozionului Internaţional ,,Spaţii europene” – Universitatea 

,,Valahia” din Târgovişte, 2008, 2010, 2012, 2014. 

- Comitetul ştiinţific al Conferinţei Naţionale cu Participare Internaţională a Universităţii 

Alma Mater din Sibiu Ediţia a IX-a Provocări societale pentru excelenţa în cercetare şi 

inovare, 2015 

Membru: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România  - ANEVAR 

Preşedinte(2014-

prezent)/Membru (2008-

2014): 

Consorţiul Regional al Regiunii Sud Muntenia 

Membru: Asociaţia Generală a Economiştilor Români 

Referent ştiinţific: Editura Bibliotheca, Colecţia Cartea de Management 



Informatii suplimentare Publicaţii şi activităţi de cercetare: 

Autor sau coautor a 17 carti 

26 contracte de cercetare ; 

108 comunicari stiintifice; 

137 articole publicate in reviste de specialitate si volumele manifestarilor stiintifice 

 

Permis de conducere Categoria B 

  

 

 

Semnătura, 


