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Curriculum vitae 
2017 

 
 

 

Informații personale  
Nume / Prenume CONDREA Gh. ELENA

 
Adresă 

 
Str. Dumbrava Roșie nr.5, cod 900613, Constanța, jud. Constanța, România 

Telefoane/Fax 004.0241.541480 Mobil: 004.0745.185018
E-mail elenacondrea2003@yahoo.com       elenacondrea2012@gmail.com 

Naționalitate română
Data nașterii 16 mai 1968

Sex feminin
 Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupațional 
Academia de Studii Economice București
Obținerea atestatului de abilitare 

  
Experiența profesională  

  
Perioada 2008 – prezent

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar
Activități și responsabilități 

principale 
 Activitate de predare (curs și seminar) - disciplinele: Mărfuri alimentare și 

securitatea consumatorilor, Mărfuri nealimentare și siguranța utilizatorilor, 
Expertize și evaluări merceologice ale mărfurilor, Managementul calității, 
Calitate, securitate și siguranță alimentară, Managementul calității serviciilor 
medicale și farmaceutice, Tehnologia restaurantelor 

 Examinare nivel cunoștințe studenți; Cercetare științifică; 
Numele și adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius” din Constanța, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, 

Constanța, România, Facultatea de Științe Economice, Catedra/Departamentul 
Economie Generală 

Tipul activității/sectorul de activitate  Educație-învățământ, cercetare științifică 
  

Perioada 2006 - 2008
Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar

Activități și responsabilități 
principale 

 Activitate de predare (curs și seminar) - disciplinele: Mărfuri alimentare și 
securitatea consumatorilor, Mărfuri nealimentare și siguranța utilizatorilor, 
Expertize și evaluări merceologice ale mărfurilor, Tehnologie culinară și igiena 
mărfurilor, Managementul calității totale, Managementul calității în TCS, 
Tehnologia restaurantelor, Merceologia mărfurilor de import-export;  

 Examinare nivel cunoștințe studenți; Cercetare științifică; 
Numele și adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius” Constanța, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanța, 

România, Facultatea de Științe Economice, Catedra Economie Generală 
Tipul activității/sectorul de activitate  Educație-învățământ, cercetare științifică; 

  
Perioada 2001 - 2006

Funcția sau postul ocupat Lector universitar
Activități și responsabilități 

principale 
 Activitate de predare (curs și seminar) - disciplinele: Merceologie Expertiza 

mărfurilor de import-export, Tehnologie culinară și igiena mărfurilor, 
Managementul calității serviciilor, Merceologia mărfurilor de import-export; 
Sisteme de calitate; Managementul calității în TCS; 

 Examinare nivel cunoștințe studenți; Cercetare științifică; 
Numele și adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius” Constanța, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanța, 

România, Facultatea de Științe Economice, Catedra Economie Generală 
Tipul activității/sectorul de activitate  Educație-învățământ, cercetare științifică 
  

Perioada 1996 - 2001
Funcția sau postul ocupat Asistent universitar

Activități și responsabilități 
principale 

 Activitate de predare (curs și seminar) - disciplinele: Merceologie, Expertiza 
mărfurilor de import-export; 
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 Examinare nivel cunoștințe studenți; Cercetare științifică; 
Numele și adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius” Constanța, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanța, 

România, Facultatea de Științe Economice, Catedra Economie Generală 
Tipul activității/sectorul de activitate  Educație-învățământ, cercetare științifică 

  
Perioada 1993 - 1996

Funcția sau postul ocupat Preparator universitar
Activități și responsabilități 

principale 
 Activitate de predare (seminar/laborator) - disciplinele: Merceologie, Expertiză 

merceologică, Știința alimentației și igiena mărfurilor; 
 Examinare nivel cunoștințe studenți; Cercetare științifică; 

Numele și adresa angajatorului  Universitatea “Ovidius” Constanța, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, Constanța, 
România, Facultatea de Științe Economice, Catedra Economie Generală 

Tipul activității/sectorul de activitate  Educație-învățământ, cercetare științifică 
  

 Educație și formare/Studii  
  

Perioada 
Calificarea /diploma obținută 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

Octombrie 2010 – septembrie 2012
Certificat de absolvire Studii post-doctorale în economie   

 Tema lucrării de disertație: Evaluarea economiei subterane din România 
În perioada: martie 2011 – septembrie 2012 s-a derulat Componenta II a stagiului 
post-doctoral – componenta de cercetare științifică economică post-doctorală - în 
cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă 
a cercetătorilor de elită (SPODE) ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-
2013 – POSDRU/89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 „Educația și formarea 
profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe 
cunoaștere” Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-
doctorale în sprijinul cercetării”. 
În perioda: octombrie 2010 – februarie 2011s-a derulat Componenta I a stagiului 
post-doctoral, care s-a încheiat prin eleiberarea unei Adeverințe de absolvire – 
Studii post-doctorale în economie – Componenta I 

 Logica și metodologia generală a cercetării științifice; Conturile naționale; Teoria 
complexității (haosul determinist); Gândirea economică: școli, curente, paradigme; 
Ciclicitate, globalizare și integrare economică; Multi, inter și transdisciplinaritate 
în cercetarea științifică; Politici de ajustare macroeconomică; Modelare economică 
generală; Epistemologie generală; Econometrie; Fundamentele psiho-sociologice 
ale comportamentului economic 

 Academia Română, București, în parteneriat cu Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, 
Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

 Nivel ISCED 7  

 
Perioada 

Calificarea/diploma obținută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională  

 
Noiembrie 1997 – februarie 2005  
Doctor în Economie 

 Tema: Contribuții la perfecționarea sistemelor de clasificare și codificare a 
produselor alimentare  

 Teorie economică, Merceologie, Expertiză merceologică, Managementul calității, 
Asigurarea calității, Fundamentele științei mărfurilor/perfecționare în domeniul 
sistematicii mărfurilor, al expertizei mărfurilor, asigurării calității produselor și 
serviciilor, managementului calității. 

 ASE București, Facultatea de Comerț, Catedra Merceologie și Managementul 
Calității 

 Nivel 6 (ISCED 1997); Nivel 8 (ISCED 2011) 

 
Perioada 

    Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

 
1999/2000 
Certificat de absolvire modul DPPD 

 Metodica predării, Pedagogie, Psihologie școlară, Practică pedagogică  
 
 Universitatea „Ovidius” din Constanța, Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic 
 

Perioada 
           Calificarea/diploma obținută 

 
Septembrie 1987 – iunie 1992 
Inginer / Licențiat în Ingineria produselor alimentare 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională  

 Discipline specifice științelor inginerești din sectorul industriei alimentare 
(biotehnologii, chimie, tehnologii produse alimentare, nutriția omului, igiena 
produselor alimentare etc.) / am perfecționat capacitatea de a selecta informații și 
de a învăța, a comunica, a lucra în echipă, am învățat să elaborez proiecte specifice 
domeniului industriei alimentare, să pun în practică cele învățate (în cadrul practicii 
de specialitate, în mod deosebit, dar și în cadrul orelor de aplicații practice/ 
laborator) 

 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Industrii Alimentare și 
Tehnică Piscicolă, Specializarea Tehnologia Produselor Alimentare 

 Nivel 5A (ISCED 1997); Nivel 666 (ISCED 2011) 
 

 
Perioada 

           Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională  

 
Septembrie 1983 – iunie 1987 
Diplomă de bacalaureat – Matematică – fizică  

 Matematică, fizică, chimie, limba română / am perfecționat capacitatea de a selecta 
informații și de a învăța, a comunica, a lucra în echipă 

 Liceul de Matematică-Fizică „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, județul 
Dâmbovița 

 Nivel 3 (ISCED 1997; ISCED 2011) 

  
Studii postuniversitare/Certificări   

 
Perioada  

 Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

 
24 noiembrie 2015 
Certificat de participare la sesiunea de instruire  

 Utilizarea platformei ACADEMIS E-LEARNING 
 
 Red Point Software Solutions SRL în colaborare cu Centrul ID-IFR din cadrul 

Universității ”Ovidius” din Constanța 
 

Perioada  
 Calificarea/diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
2014-2015 
Cercetare științifică avansată / Advanced Scientific Research – Program 
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (în limba engleză) 

 Deontologia cercetării și logica discursului științific; Vizibilitatea internațională a 
produselor cercetării – reviste cotate ISI; Managementul proiectelor și granturilor 
de cercetare; Metode de cercetare și interpretarea statistică a datelor 

 Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrarea 
Afacerilor cu Predare în Limbi Străine în cadrul proiectului UNIVERSITARIA – 
școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, 
POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara 

 
Perioada  

 Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
2014-2015 
Didactică și psihopedagogie universitară – Program postuniversitar de formare și 
dezvoltare profesională continuă 

 Managementul grupului de studenți; Metode moderne de învățământ în activitățile 
de curs și seminar; Elaborarea materialelor didactice specifice educației 
universitare; Proiectarea curriculară a procesului de învățământ de nivel 
universitar 

 Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Teoretică și 
Aplicată în cadrul proiectului UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară 
și cercetare științifică avansată, POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar 
Universitatea de Vest din Timișoara 

 
Perioada  

 Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

 
Mai – septembrie 2015  
Diplomă de participare la Programul de perfecționare Managementul Programelor 
de Studii Universitare 

 Cerințe specifice privind elaborarea / revizuirea/ testarea/ implementarea 
procedurilor privind dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al 
Calificărilor în Învățământul Superior, la nivel de instituție de învățământ 
superior; Metode de dezvoltare, îmbunătățire și adaptare, acreditare și 
implementare a programelor de studii universitare de licență și masterat; 
Mecanisme eficiente pentru o mai bună corelare a programelor de studii cu nevoile 
pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere 
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Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea ”Ovidius” din Constanța, în cadrul proiectului ”MATE-INFO.NET” 
– Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Național al Calificărilor 
în Învățământul Superior și crearea unei rețele virtuale în vederea îmbunătățirii 
interacțiunii cu mediul de afaceri pentru a susține dezvoltarea economică și socială 
– POSDRU/156/1.2/G/136858 

 
Perioada  

 Calificarea/diploma obținută 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
3 aprilie – 12 mai 2014 
Formator, cod COR 242401 
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, acreditat ANC, Seria H, 
nr. 00030545 

 Comunicarea eficientă la locul de muncă; Pregătirea formării; Realizarea 
activităților de formare; Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 
Marketingul formării; Proiectarea programelor de formare; Organizarea 
programelor și a stagiilor de formare; Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 
programelor și a stagiilor de formare; 

 Asociația de Dezvoltare Economică și Regională ADER în parteneriat cu 
Consulting Group și Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

Perioada 
           Calificarea/diploma obținută 

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
10-14 Martie 2014 
Certificat de absolvire a programului de perfecționare Manager îmbunătățire 
procese  / Certificat de participare la cursul de instruire și formare în calitate în 
învățământul superior 

 Managementul calității în educație  
 
 Universitatea “Spiru Haret” Constanța în parteneriat cu Universitatea Națională de 

Apărare ”Carol I” și Pluri Consultants România în cadrul Proiectului 
POSDRU/86/1.2/S/62249. Calitate europeană în învățământul superior 

 
Perioada 

          Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Mai 2013, Constanța 
Certificate Internal Auditor for Quality Management Systems 
No. 15/3331/01/03/13/191 

 Requirements of DIN EN ISO 19011; Requirements of EN ISO 9001:2008; Basics 
of system certification; Function of a Management System; Position and function 
of an internal audit; Planning and preparation of an internal audit; Audit 
implementation and audit techniques; Evaluation of an internal audit 

 TUV Thuringen e.V. 

 
Perioada 

           Calificarea/diploma obținută 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 

 
23 – 25 iunie 2011 
Certificat de participare în Comisia de testare a cursului ”Bazele mecanismelor 
funcționării piețelor bursiere, cu aplicație în domeniul proiectelor inovativ-
antreprenoriale” 

 Universitatea ”Ovidius” din Constanța, în cadrul proiectului Bursa de proiecte, 
Contract POSDRU/86/1.2/S/62885, proiect cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
Axa prioritară 1 ”Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice 
și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere!, Beneficiar Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului.

 
Perioada 

           Calificarea/diploma obținută 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

Numele și tipul instituției de 

 
Mai 2011 
Manager de proiect, cod COR 241919 
Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, CNFPA; Certificat seria G, nr. 
00165682 
 Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului; Conducerea 

implementării proiectului; Identificarea și analizarea riscurilor și precizarea 
acțiunilor de control ale riscurilor pentru oameni, proprietăți și mediu; Orientarea 
muncii echipelor și indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaționale; 
Asigurarea resurselor operaționale pentru proiect; Estimarea resurselor, 
identificarea surselor și elaborarea programelor pentru proiecte; Precizarea 
cerințelor proiectului  

 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) Constanța, Furnizor de 
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învățământ / furnizorului de formare formare profesională a adulților 
 

Perioada 
           Calificarea/diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
22 Februarie – 18 martie 2011  
Inspector (Referent) Resurse Umane, cod COR 342304 
Certificat seria F, nr. 0281759 
 Legea sistemului unitar de pensii publice; Legislația națională de securitate și 

sănătate în muncă armonizată cu directivele europene; Legislația organizării și 
desfășurării activităților economice de către persoane fizice; Protecție socială   

 Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultură Constanța, Furnizor de 
formare profesională a adulților 

 
Perioada 

  Calificarea/diploma obținută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
August 2009 – Aprilie 2010 (e-Learning)   

 Diplomă de absolvire – Programul de educație managerială în cadrul proiectului 
strategic Rural – Manager, selectat în cadrul POSDRU, cofinanțat din FSE – 
Investește în oameni! – ID 1654, POSRDU/13/5.2/S/8. 

 Management strategic; Management financiar; Management de proiect; Inițiere IT 
pentru afaceri; Plan de afacere 

 Fundația Națională a Tinerilor Manageri în colaborare cu Centrul de Training și 
Dezvoltare al asociațiilor Angajatorilor din Bavaria – bfzgGmbh, S.C. Siveco 
România S.A. și Asociația Euro<26. 

 
Perioada 

         Calificarea/diploma obținută 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

 
Iunie 2008  
Certificat de participare - Seminarul de formare pentru implementarea sistemelor 
eficace de asigurare și de îmbunătățire a calității în instituțiile de învățământ 
superior din România – Politica ARACIS privind standardele de evaluare a 
sistemelor de management al calității în cadrul universităților, Sinaia 
 Sisteme de asigurare și îmbunătățire a calității în învățământul superior din 

România. Standardele de evaluare a sistemelor de management al calității în 
cadrul universităților.  

 ARACIS 

 
Perioada 

          Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Septembrie 2007 
Certificat de absolvire - Cursul Noțiuni fundamentale privind Sistemul de 
Management al Siguranței Alimentelor. HACCP 

 Sistemul de management al siguranței alimentelor. Conceptul HACCP. Standardul 
SR EN ISO 22000:2005 / îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la siguranța 
alimentelor, planul HACCP, capacitatea de a implementa un sistem HACCP într-o 
unitate din sectorul industriei alimentare sau al unităților de alimentație publică 

 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța și Deachris 
Expert SRL 

 
Perioada 

          Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Septembrie 2007  
Certificat Auditor HACCP 

 Sistemul de management al siguranței alimentelor. Conceptul HACCP. Standardul 
SR EN ISO 22000:2005 / îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la siguranța 
alimentelor, planul HACCP, capacitatea de a elabora un Manual HACCP, de a 
participa la efectuarea unui audit HACCP sau al siguranței alimentului 

 Work Education în colaborare cu Patronatul IMM Constanța și SC Dobrogea Grup 
SA Constanța în cadrul Proiectului PHARE/2004/016-72.04.02.02.01.01.223 

 
Perioada 

          Calificarea/diploma obținută 
 
 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Noiembrie – decembrie 2006 
Certificat de absolvire - Cursul „Pregătire profesională pentru dezvoltarea 
competențelor privind managementul prelucrării și marketingul produselor 
agricole și piscicole (incluzând managementul calității)” derulat în cadrul 
Proiectului EuropeAid/122297/ D/SER/RO, finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul SAPARD, Măsura 4.1. „Îmbunătățirea pregătirii profesionale” 

 Management și marketing în industria alimentară și agricultură; Managementul 
calității în industria alimentară și agricultură; Contabilitate 

 Ministerul Agriculturii, pădurilor și apelor în parteneriat cu Uniunea Europeană și 
Direcția SAPARD ROMÂNIA 
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Perioada 

          Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Noiembrie 2006 
Certificat de participare - Cursul de formare și perfecționare „Managementul și 
administrarea proiectelor de cercetare de excelență pentru executivi” 

 Managementul și administrarea proiectelor de cercetare de excelență / 
îmbunătățirea metodologiei de elaborare a unui proiect de cercetare de excelență 

 Universitatea „Ovidius” Constanța și ASE București, în cadrul programului de 
Cercetare de excelență – CEEX 2006, modulul 2, finanțat de Ministerul Educației 
și Cercetării - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică 

 
Perioada 

           Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Aprilie – mai 2006 
Certificat de absolvire - Curs instruire „Auditori ai sistemelor de management al 
calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale” 

 Standardele ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 18001, OHSAS / îmbogățirea 
cunoștințelor referitoare la prevederile, respectiv punerea în practică a 
standardelor menționate; inițiere în efectuarea unui audit al sistemului calității, 
respectiv audit al sistemului de mediu ori securitate ocupațională 

 AEROQ București 

 
Perioada 

       Calificarea/diploma obținută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
2003 
Certificat de absolvire a cursului de formare a formatorilor din turism, specializarea 
„Management în turism” 

 Comunicare; Marketing; Tehnologia restaurantelor; Administrarea afacerilor 
 
 CCINA Constanța în cadrul proiectului „Centru de Formare a Resurselor Umane 

din Turism” – RO.0007.01.02.01.0313, finanțat de Programul PHARE – 2000 – 
Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale 

 
Perioada 

          Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

 
2000/2001 
Certificat de participare la cursul „Train the Trainers” 

 Îmbunătățirea capacității de comunicare și lucru în echipă 
 
 Centrul pentru Educație Deschisă la Distanță CODECS, partenerul exclusiv pentru 

România al The Open University – UK 
 

Perioada 
          Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 
Aprilie – iulie 1997 
Atestat de participare 

 Perfecționare cunoștințelor în domeniul economic, în special la discipline din 
arealul științei mărfurilor și managementului calității  

 Universitatea de Științe Sociale din Toulouse, Franța (bursă de studii TEMPUS) 

 
Perioada 

        Calificarea/diploma obținută 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

 
1993 
Diplomă de absolvire Curs intensiv de Contabilitate 

 Contabilitate  
 
 Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, cu avizul Ministerului Educației și 

Învățământului 
  
 Aptitudini și competențe personale  

 
Limba maternă 

 
Româna 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare Înțelgere Vorbire Scriere 

 
Ascultare Citire 

Participare la 
conversație Discurs oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba franceză B
1 

Utilizator 
independent

B
1

Utilizator 
independent

B
1 

Utilizator 
independent

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1

Utilizator 
independent

Limba rusă A
2 

Utilizator 
elementar 

B
1

Utilizator 
independent

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2

Utilizator 
elementar 

Limba engleză B
2 

Utilizator 
independent

B
2

Utilizator 
independent

B
2 

Utilizator 
independent

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2

Utilizator 
independent
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Competențe și abilități sociale Simț practic; capacitate de lucru în echipă; comunicare ușoară; coordonare și/sau 

implicare în diverse acțiuni/activități; ușurință în socializare 
  Participare (Certificat de participare) la Simpozionul pentru instruire 

Învățământul la Distanță și cu Frecvență Redusă - O șansă academică de succes, 
organizat de Centrul ID-IFR din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța, 10-
11 iulie 2015.

  Participare (Certificat de participare) la Simpozionul cu tema ”Oportunități de 
finanțare Programul Cadru de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Aspecte practice 
privind depunerea propunerilor de proiect, Constanța”, 28-30 aprilie 2014, 
organizator Universitatea „Ovidius” din Constanța, C.C.I.N.A. Constanța, 
Enterprise Europe Network Constanta   

  Participare în calitate de membru al ”Comunității universitare pentru 
managementul calității în învățământul superior” (Certificat de participare) la 
Conferința Calitatea în învățământul superior, organizată de Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colaborare cu partenerii, în cadrul proiectului 
„Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul 
superior”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul POSDRU 2007 
– 2013, Iași, 18 octombrie 2013.

  Participare în calitate de membru al ”Comunității universitare pentru 
managementul calității în învățământul superior” (Certificat de participare) la 
Conferința Parteneriate pentru calitatea învățământului superior, organizată de 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colaborare cu partenerii, în 
cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calității în 
învățământul superior”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
POSDRU 2007 – 2013, ASE București, 11 -12 octombrie 2012. 

  Participare la cursul Managementul calității în învățământul superior, organizat 
de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, in colaborare cu partenerii, in 
cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calității în 
învățământul superior”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
POSDRU 2007 – 2013, Rin Central Hotel, București, 13 – 14 septembrie 2012. 

  Participare la conferința Semințe de viitor organizată la Institutul Național de 
Statistică, București, în cadrul proiectului strategic Calitate și Leadership pentru 
Învățământul Superior Românesc coordonat de către UEFISCSU și finanțat prin 
Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 – 27 iunie 2011. 

  Participare la conferința Provocări pentru Sistemul de Învățământ Superior din 
România organizată la ASE București în cadrul proiectului strategic Calitate și 
Leadership pentru Învățământul Superior Românesc coordonat de către 
UEFISCSU și finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 8 octombrie 2009. 

  Participare la Seminarul cu tema: Fondurile structurale și oportunități de finanțare 
pentru IMM-urile din agricultură și industria alimentară. Cum să comercializăm 
produsele agricole/alimentare la nivel european. Optimizarea ratei profitului prin 
cooperarea între producătorii agricoli/industria alimentară organizat de CCINA 
Constanța în colaborare cu FdlServizi Italia în cadrul proiectului 
„AGRITRANSNET - Crearea unei rețele comerciale transfrontaliere pentru 
dezvoltarea firmelor din domeniul agroalimentar din România și Regiunea Puglia-
Italia”, Constanța, 14 iulie 2009. 

  Participare la Conferința Regională de promovare a culturii manageriale și de 
motivare pentru micii și viitorii întreprinzători din mediul rural organizată de 
Fundația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul Proiectului „Rural-Manager” 
(cod proiect 1654, coordonator proiect Marius Bostan), proiect finanțat din Fondul 
Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/13/5.2./S/8, Constanța, 30 aprilie 2009. 

  Participare la seminarul de lucru cu tema Repere metodologice pentru definirea 
calificărilor universitare pe programe de studii/domenii de studii – Cluj Napoca, 
18-19 aprilie 2007, organizat de Agenția Națională pentru Calificările din 
Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social – ACPART, în 
calitate de reprezentant al Facultății de Științe Economice, Universitatea 
„Ovidius” din Constanța. 

 
Competențe și aptitudini 

organizatorice 

 
Capacitate de organizare / coordonare sporită; inițiativă; bună mobilitate; bună 
comunicare; adaptare ușoară la diferite situații, program de lucru prelungit;   
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  1 iunie 2016 – prezent
Prodecan Facultatea de Științe Economice responsabil cu Strategia de cercetare, 
dezvoltare,  financiară și probleme administrative 

 1 mai 2012 – 30 aprilie 2016  
Prodecan Facultatea de Științe Economice responsabil cu Strategie, dezvoltare 
instituțională, managementul calității și probleme administrative 
Universitatea “Ovidius” din Constanța, b-dul. Mamaia nr.124, cod 900527, 
Constanța, România 

 2001 - 29 februarie 2012 
Administrator Șef Facultate - Activități conform fișei postului pentru funcția de 
Administrator Șef Facultate, Universitatea “Ovidius” din Constanța, România, 
Facultatea de Științe Economice 

 Președinte Comisie de Evaluare și Asigurarea Calității la nivelul Facultății de 
Științe Economice, 2012 - prezent  

 Președinte Comisia pentru strategie și dezvoltare instituțională și managementul 
calității la nivelul Facultății de Științe Economice, 2012 - prezent 

 Președinte Comisia pentru cazare în căminele studențești la nivelul Facultății de 
Științe Economice, 2012 - prezent 

 Președinte Comisia de buget-achiziții-gestiuni la nivelul Facultății de Științe 
Economice, 2012 - prezent 

 Președinte Comisia de administrare a bunurilor și patrimoniul Facultății de 
Științe Economice, 2012 - prezent 

 Membru în Comisia de acordare a burselor pentru studenți, 2001- prezent  
 Președinte/membru în comisii de susținere a examenului de finalizare a studiilor 

la licență zi/ID și masterat, 2004 - prezent  
 Secretar Comisie tehnică de admitere la nivelul Facultății de Științe Economice, 

2003-2007, 2010-2011 
 Membru Comisie tehnică de admitere la nivelul Facultății de Științe Economice, 

1994-2002 
 Secretar Comisie Centrală de admitere Universitatea “Ovidius” din Constanța, 

2013 
 Președinte/membru comisie de ocupare a posturilor didactice (profesor 

universitar, conferențiar universitar, lector universitar) 
 Președinte Comisia pentru Evaluarea activității Serviciului Administrativ, Spații 

învățământ, Cazare și Cantină la nivelul Universității “Ovidius” din Constanța, 
2014 

 Membru Comisia de analiză a posturilor și de evaluare a competențelor pe post 
la nivelul Universității “Ovidius” din Constanța, 2014-2015 

 Membru Comisia pentru spații de învățământ și patrimoniu la nivelul 
Universității “Ovidius” din Constanța, 2014-2015 

 Membru Consiliul științific al  Departamentului de Cercetare din cadrul 
Universității “Ovidius” din Constanța, octombrie 2016 – prezent  

 Organizare activități (Certificat de participare) în cadrul CEI University 
Network Summer School ”Development of the European Multimodal 
Transportation and Environment Protection System for CEI Countries of Low 
Danube” în perioada 01 – 05 octombrie 2012, la Universitatea ”Ovidius” din 
Constanța în parteneriat cu Odessa National Maritime University, Ukraine. Teme 
abordate: Transport maritim multimodal; Sisteme de protecție a mediului. 

 Vicepreședinte/membru în Colectivul organizatoric al unor manifestări științifice 
naționale și internaționale; 

 Membru în Colectivul organizatoric al unor concursuri pentru elevi desfășurate 
în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Ovidius” din Constanța 

 Vicepreședinte/membru în Comitetul de organizare Sesiunea de comunicări 
științifice pentru elevi ”Noi și economia”, 10 aprilie 2014, 3 decembrie 2014, 25 
aprilie 2015, 23 ianuarie 2016, 21 ianuarie 2017  

 Vicepreședinte/membru în Comitetul de organizare - Sesiunea de Comunicări 
Științifice a Studenților Economiști, 2013 - 2016 

 Membru în Comitetul de organizare - Concursul ”Proiecte de Afaceri”, organizat 
pentru studenții Facultății de Științe Economice, 2015, 2016 

 Coordonare studenți în competiția Compania anului 2015, eveniment organizat 
de Junior Achievement Young Enterprise  

 Responsabil program de studii de masterat Asigurarea Calității în Afaceri 
 Responsabil program de studii de masterat Administrarea Afacerilor 

Internaționale 
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 Persoană de contact la programul de studii de licență IF Marketing în vederea 
acreditării de către comisia ARACIS în aprilie 2017 

 
Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 
Utilizator Word, Excel, PowerPoint; experiență dobândită în timpul studiilor și 
perfecționată continuu 

 
Permis de conducere 

 
Categoria B 

  
 Informații suplimentare 

 
 

Activitatea de cercetare științifică  membru fondator Centrul de Cercetare „Economia și Administrarea Afacerilor”
din cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

 responsabil proiect Beneficiar CEEX 2006 - Managementul proiectelor de cercetare 
(Aplicație PC7), cod CEEX 9. Cursul de formare și perfecționare s-a numit 
„Managementul și administrarea proiectelor de cercetare de excelență pentru 
executivi”, coordonator fiind prof.univ.dr. Bodea Constanța - ASE București, și a 
fost finanțat de Ministerul Educației și Cercetării -  Autoritatea Națională pentru 
Cercetare Științifică; 

 responsabil din partea Universității ”Ovidius” din Constanța în cadrul proiectului 
CEI University Network Summer School ”Development of the European 
Multimodal Transportation and Environment Protection System for CEI Countries 
of Low Danube” 2012, CEI JP # 1005.013-011, proiect coordonat de Odessa 
National Maritime University, Odessa, Ukraine (director, Postan Mikhaylo); 

 responsabil din partea Universității ”Ovidius” din Constanța în cadrul proiectului 
”Califică-te! E șansa ta de a te integra în muncă!”, Proiect Strategic 
POSDRU/90/2.1/S/62920, finanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Parteneri: 
SC Compania de investiții pentru turism SA București; SC Succes TGM SRL 
București; Centrul European de Profesii Culinare CEPROC Paris, Franța (director 
proiect, Nejloveanu Niculae - Fundația ”Inginer Nejloveanu Niculae – Maestru în 
arta culinară” – Constanța), 2010-2012; 

 membru în echipa de cercetare la contracte de cercetare finanțate de CNCSIS (2 
granturi; ambele s-au desfășurat în două etape); 

 membru în echipa de cercetare la un contract de cercetare PNCDI II Program 4 – 
Parteneriate în domenii prioritare 2007 – Direcția de cercetare 9, inițiat de ASE 
București, 2007-2010; 

 membru în echipa de cercetare la un proiect internațional cofinanțat de programul 
european INTERREG IIIC, 2005-2007; 

 membru în echipa de cercetare la un proiect internațional cofinanțat de Uniunea 
Europeană în cadrul Programului Cadru VI „Cercetare-Dezvoltare” al Comisiei 
Europene – ARISE, 2005-2008; 

 membru în echipa de cercetare la proiect PHARE 2006/018-147.04.02.01.202, 
valoare finanțare – 54.327 Euro, finanțat de Ministerul Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale (89,47%) prin Program PHARE 2006 – Coeziune economică și 
socială – Dezvoltarea resurselor umane – Măsuri active pentru ocuparea forței de 
muncă – și CCINA Constanța (10,53%), 2009; 

 participant la dezbateri-cercetare în cadrul unui proiect CEEX Modul III, inițiat de 
SNSPA București, 2006-2007; 

 expert pe termen lung UOC în cadrul proiectului Student azi! Profesionist mâine! - 
Îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii a studenților din domeniile 
tehnic/economic/medical veterinar - IMPULS, Contract POSDRU/160/2.1./S/ 
139928, valoare finanțare 20.651.979,30 lei, finanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POS 
DRU, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, 
Domeniul major de intervenție: 2.1. „Tranziție de la școală la viața activă”, 31 
martie 2014 – 30 noiembrie 2015. 

 lector formator la Programul Comunicarea în limba oficială / Competențe 
antreprenoriale (inițiere/perfecționare), derulat în cadrul Proiectului POSDRU/ 
92/3.1/S/49297 ”Fii manager pentru afacerea ta!”, implementat de Facultatea de 
Management Financiar Contabil Constanța, Universitatea ”Spiru Haret” București, 
2012 – 2013;  

 lector formator în cadrul proiectului Facilitarea tranziției de la școală la viața 
activă pentru studenții din domeniul economie-afaceri internaționale, proiect 
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finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013 POSDRU/90/2.1/S/62955 inițiat de ASE București, 2011-2013; 

 expert pe termen scurt - lector formator la Seminarul de instruire - Marketing 
Turistic și Elaborarea Strategiei de Implementare a Produselor Turistice 
Transfrontaliere în Dobrogea în cadrul proiectului  TRANS-TOUR-NET: Creation 
and Marketing of Pilot Cross Border Tourist Products in Dobrudzha, Axa Investim 
în viitorul tău!, program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, inițiat de Universitatea ”Ovidius” din Constanța, februarie 
2012; 

 lector formator în cadrul proiectului Schemă inovativă pentru tranziția de la școală 
la piața muncii pentru studenți, Contract nr. POSDRU/7/2.1/S/4, inițiat de C.C.I.A. 
Timiș, 2009-2010; 

 director contracte de cercetare încheiate cu agenți economici; 
 membru în echipa de cercetare la contracte de cercetare încheiate cu agenți 

economici din România sau străinătate; 
 prim-autor capitole de cărți de specialitate editate în străinătate; 
 unic autor capitole din cărți de specialitate editate în țară; 
 unic autor/prim autor/coautor cărți de specialitate/cursuri universitare, caiete de 

lucrări pentru seminar și laborator; 
 participare la sesiuni de comunicări științifice / simpozioane / mese rotunde / 

workshop-uri internaționale și naționale; 
 publicare articole în reviste de specialitate indexate ISI sau BDI, alte reviste de 

specialitate sau volume colective editate la nivel național/internațional; 
  

Recunoașterea națională și 
internațională 

 membru în colectivul redacțional al revistei Analele Universității Ovidius Seria 
Științe Economice, Editura Ovidius University Press Constanța, ISSN 1582-9383, 
revistă cotată B+ CNCSIS și indexată RePEc&DOAJ; EBSCO; Cabell Directories 
(din 2009); Index Copernicus, ERIH PLUS, Ulrichs Web Global Serials Directory, 
J-GATE; http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/colegiul-redactional/  

 membru în Comitetul de redacție – Colegiul științific de redacție al revistei 
Economic Insights – Trends and Challenges, Publicație trimestrială, Editura 
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN 2284-8576, ISSN online 2284-8584; 
revistă cotată B+ CNCSIS și indexată DOAJ; EBSCO; Cabell Directories; Index 
Copernicus; ICAAP; Ulrich’s; EconLit (din 2012); http://www.upg-bulletin-
se.ro/board.html#  

 membru în Comitetul științific al revistei HOLISTICA – Journal of Business and 
Public Administration, ISSN 2067-9785, Publicație semestrială a Institutului de 
Prognoză Economică – Academia Română, în colaborare cu Facultatea de 
Administrație Publică din cadrul SNSPA București, Editura Uranus București (din 
2010); revistă indexată RePEc&DOAJ; SCIPIO, Indeex Copernicus; 
http://editurauranus.ro/holistica/scientific-comitee/  

 membru în colectivul de redacție al revistei Conexiuni – Teorie și practică 
economică / Connections Magazine – Economical Theory and Practice, ISSN 
1841-6608, Galați; 

 evaluator ARACIS, domeniul Administrarea Afacerilor  
 moderator la sesiuni de comunicări științifice/conferințe/simpozioane 

internaționale; 
 membru în Colectivul științific al unor simpozioane/conferințe internaționale; 
 președinte Comisia de jurizare la Sesiunea de comunicări științifice pentru elevi 

”Noi și economia”, aprilie 2014; 
 președinte/membru în Comitetul științific - Sesiunea de comunicări științifice a 

studenților economiști, 2015; 
 membru în Departamentul 2 – Asigurarea calității în învățământul superior din 

cadrul AFER în perioada 2009-2013;  
 președinte al Comitetului de imparțialitate al SUN CERT – Organism de certificare 

Sisteme de Management din 01.02.2012; 
 membru IGWT (Internationale Gesellschaft fur Warenwissenschaft und 

Technologie), Viena, Austria, din 2001; 
 membru L’Institut CEDIMES PARIS - Franța din 2004; 
 membru B.EN.A (Balkan Environmental Association), Thessaloniki, Grecia din 

2012; 
 membru BASIQ (The Association for Innovation and Quality in Sustainable 

Business) din ianuarie 2016; 
 membru FNTM (Fundația Națională a Tinerilor Manageri) din 2004; 
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 membru SSMAR (Societatea Specialiștilor de Management din România) 2007-
2011; 

 membru AGER (Asociația Generală a Economiștilor din România) din 2007; 
 membru ASIAR (Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară din Învățământ, 

Cercetare și Producție) din 2010;  
 membru HORA (Asociația Holistic Research Academic) din 2016; 
 membru SAMRO (Societatea Academică de Management din România) din 2016; 
 președinte/membru în comisii de concurs pentru ocuparea unui post didactic în 

învățământul universitar; 
 membru (referent) în comisii de susținere a tezei de doctorat (37 comisii); 
 referent științific cărți de specialitate; 
 referent științific reviste de specialitate indexate ISI și/sau BDI; 
 citări ale unor lucrări/cărți de specialitate în articole publicate în reviste de 

specialitate indexate ISI sau BDI, în teze de doctorat/cărți de specialitate elaborate 
la nivel național sau internațional; 

 evaluator proiecte/contracte de cercetare; 
 mobilitate de predare în cadrul Programului ERASMUS+, University of Castilla-La 

Mancha, Spain, mai 2015; 
 colaborator CCINA Constanța – predare curs Tehnologia restaurantelor în cadrul 

programului Formare a Resurselor Umane din Turism; 
 colaborator CCINA Constanța – președinte/membru al unor comisii de evaluare a 

lucrătorilor din comerț; 
 colaborator Direcția de Muncă și Protecție Socială Constanța – evaluarea dosarelor 

de autorizare pentru formare profesională; 
 colaborator B&I Training & Testing & Evaluation – președinte/membru al unor 

comisii de evaluare a lucrătorilor din comerț (voluntariat); 
 colaborator Dax Euxin – membru al unor comisii de evaluare a lucrătorilor in 

comerț; 
 colaborator ATP - Centru de formare profesională Constanța – președinte/ membru 

al unor comisii de evaluare a lucrătorilor din comerț; 
 colaborator IDRU - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanța – 

președinte/membru al unor comisii de evaluare a lucrătorilor din comerț; 
 colaborator Work Education – specialist examinator al absolvenților cursului 

„Perfecționare lucrător comercial” desfășurat în cadrul Proiectului Phare/2004/016-
772.04.02.01.01.223; 

 colaborator al Fundației Universitare „Hyperion” Constanța – Școala Postliceală de 
Agenți Vamali, la disciplinele Merceologie și Expertiza mărfurilor de import-
export.

  
Informații suplimentare  prof.univ.dr. Sârbu Roxana, e-mail: sarburoxana@yahoo.com  

 Prof.univ.dr. Grigorescu Adriana, e-mail: adrianagrigorescu11@gmail.com  
 Prof.univ.dr. Stanciu Anca Cristina, e-mail: castan22us@yahoo.com  

 Anexe Lista de lucrări și contracte de cercetare
 


