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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon
E-mail(uri)

CICEA, Claudiu Constantin
Str. Novaci, nr. 8, Bl. P58, Ap. 58, Cod 051728, Sector 5, Bucuresti, Romania
0213191900/int. 247
claudiu.cicea@man.ase.ro

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional Învățământ superior / Activitate de cercetare științifică.

Arii de interese Eficiență economică, eficacitate în educație și sănătate, Evaluarea investițiilor
directe, Dezvoltarea produselor noi
Experienţa profesională
Perioada

20013 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucureşti,
Piaţa Romană nr. 6, Sector 6 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Eficienţa economică, Management investiţional, Dezvoltarea produselor noi
Gestiunea investiţiilor publice

Perioada

2007 – 2013

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucureşti,
Piaţa Romană nr. 6, Sector 6 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Eficienţa economică, Management investiţional, Dezvoltarea produselor noi
Gestiunea investiţiilor publice

Perioada

2004 – 2007

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
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Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucureşti,
Piaţa Romană nr. 6, Sector 6 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Eficienţa economică, Management investiţional, Dezvoltarea produselor noi
Gestiunea investiţiilor publice

Perioada

2004 – 2007

Funcţia sau postul ocupat

Director de studii, Centrul Teritorial al ASE Tulcea

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea centrului de învăţământ al ASE Tulcea
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucureşti,
Piaţa Romană nr. 6, Sector 6 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de

Activitate administrativă, centrul teritorial Tulcea

activitate

Perioada

2001 – 2004

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucureşti,
Piaţa Romană nr. 6, Sector 6 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de

Eficienţa economică, Management investiţional

activitate

Perioada

1997 – 2001

Funcţia sau postul ocupat

Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice Bucureşti,
Piaţa Romană nr. 6, Sector 6 Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de

Eficienţa economică, Management investiţional

activitate

Educaţie şi formare
Perioada

2005 – 2007

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de studii postuniversitare, curs „Managementul Afacerilor prin
Proiecte”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

- Eficienţă şi risc investiţional, Strategii investiţionale, Managementul proiectelor
- Metode de evaluare a riscului investiţional, Conducerea şi evaluarea proiectelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice Bucureşti (instituţie de învăţământ superior)

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

ISCED 6

Perioada

1998 – 2003
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Calificarea / diploma obţinută

Doctor în economie – Teza de doctorat „Metode de evaluare a eficienţei în
învăţământul superior”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

- Eficienţa economică a investiţiilor; Previziune socială
- Metode de evaluare a eficienţei în sfera social - culturală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice Bucureşti (instituţie de învăţământ superior)

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

ISCED 6

Perioada

1997 – 1998

Calificarea / diploma obţinută

Master în investiţii – Cursul de master „Managementul investiţilor”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

- Pregătirea şi evaluarea proiectelor, Investiţiile şi creşterea economică
- Problematica evaluării eficienţei investiţiilor în sfera economică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice Bucureşti (instituţie de învăţământ superior)

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

ISCED 6

Perioada

1993 – 1997

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în economie – Facultatea de Management

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

- Management, Modelare şi simularea proceselor economice
- Administrarea afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice Bucureşti (instituţie de învăţământ superior)

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

ISCED 5

Perioada

1989 – 1993

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat – specializarea „Informatică”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

- Informatică, Matematică, Fizică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” Ploieşti

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

ISCED 3

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
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Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare
la
conversaţie

Discurs
oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

Utilizato
Utilizator
Utilizator
Utilizator
r
C1
C1 experimenta C1 experimenta B2 independ C1 Utilizator experimentat
experim
t
t
ent
entat

Limba franceză

Utilizato
r
Utilizator
Utilizator
Utilizator
A2
A2
A2
A2
A2
element
elementar
elementar
elementar
ar

Utilizator elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă : munca în echipă în facultate (prin participarea la activităţile
presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii;
participarea împreună cu un colectiv specializat la derularea a peste 15 contracte
de cercetare ştiinţifică, finanţate prin competiţie
Abilităţi de comunicare : dobândite pe baza specificului activităţii didactice cu
studenţii

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership : desfăşurarea şi organizarea în condiţii optime a examenului de
bacalaureat, în cadrul programului naţional de evaluare a elevilor, în calitate de
preşedinte de comisie
Experienţă în managementul de proiect : coordonarea a două contracte de
cercetare în calitate de director de proiect

Competenţe şi aptitudini tehnice

Realizator de proiecte : participarea la peste 20 proiecte de cercetare ştiinţifică
(în calitate de membru al echipei de cercetare sau director) şi a numeroase
contracte de cercetare cu mediul de afaceri

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Decembrie 2018
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Pasiuni : bridge, sport
Permis categoria B
Membru în organizaţii ştiinţifice sau profesionale:
- Director al Centrului de Cercetare „Managementul Afacerilor prin Proiecte”,
acreditat CNCSIS în categoria B;
- membru AGER din anul 2009;
- Membru SAMRO din anul 2011
- Co-editor al revistei “Economia. Serie Management”.
Recunoaşteri ştiinţifice:
2014 - premiu de excelenta pentru articole publicate in reviste ISI din străinatate
cu scor relativ de influenta > 0.25 pentru anul 2014 (articol publicat in revista cu SRI
= 2.62213)
2012 - premiu de excelenta pentru articole publicate in reviste ISI din strainatate
cu scor relativ de influenta > 0.25 pentru anul 2012 (articol publicat in revista cu SRI
= 2.62213)
2006 - diploma de excelenţă Virgil Madgearu, pentru activitatea profesionalştiinţifică de excepţie în calitate de lector universitar.
2006 - diplomă “Georgescu Roegen” pentru cercetarea ştiinţifică în cadrul
proiectelor finanţate de organisme naţionale sau internaţionale în anul universitar
2005 - 2006
2005 - diplomă “Georgescu Roegen” pentru cercetarea ştiinţifică în cadrul
proiectelor finanţate de organisme naţionale sau internaţionale în anul universitar
2004 - 2005
Prof. univ. dr. Cicea Claudiu
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