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Informaţii personale  

Nume / Prenume Dachin Daniela Anca 

Adresă(e) 
 

Bucureşti 

E-mail(uri) danieladachin@economie.ase.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 27.12.1960 

Sex Feminin 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada 1993 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (din 2001), Conducător de doctorat (din 2009) 
Conferenţiar universitar (1997-2001), Lector universitar (1993-1997) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate didactică 
- Cursuri şi seminarii:  

Licență: 
Microeconomie, Macroeconomie, Economia cercetării ştiinţifice, Economie industrială  
Master:  
Strategii de dezvoltare regională, Creștere economică și dezvoltare durabilă, 
Macroeconomie aplicată, Economie internaţională, Relaţiile industriale în economia 
globală, Dezvoltarea durabilă a teritoriului,  
Școala doctorală:  
Metodologia cercetării științifice, Metode cantitative în fundamentarea deciziilor economice, 
Modelarea calitativă și structurarea temelor de cercetare  

- Coordonare lucrări de diplomă și de dizertație 
- Coordonare teze de doctorat 
 Activitate de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice din Bucureşti,  Piaţa Romană nr.6, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ şi cercetare 

Perioada  2016-2017 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific CSI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală, ASAS Bucuresti, B-ul 
Mărăști nr. 61, sector 1, București 
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Perioada 

 
Semestrul I, anul univ. 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat (visiting professor) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică, cursuri: Tranziţia în ţările central şi est-europene, Dezvoltarea 
industrială în economia globală, Dezvoltarea durabilă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică Chemnitz, Germania, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ şi cercetare 

                                  Perioada               1986-1993 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător, cercetător principal gr.III 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetare privind eficienţa investiţiilor, cercetare-dezvoltare- inovare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Economie Naţională (institut al Academiei Române) 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare ştiinţifică 

Perioada 1984- 1986 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Programarea producţiei 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea Acumulatorul, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Industrie 

 
Educaţie şi formare 

 

 

Perioada 2016-2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat ce atestă competenţe avansate de comunicare în limba engleză – nivelul C1 

Disciplinele principale studiate  Limba engleză 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Asociația „Centrul  de limbă engleză pentru afaceri PROSPER-ASE Language Centre” 

Perioada Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire în specializarea Managementul educaţiei la distanţă 

Disciplinele principale studiate  Managementul didactic, Proiectarea manualelor specifice, Evaluarea calităţii 
programelor de învăţământ, Tehnologii didactice în învăţământul la distanţă 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada Mai 2002 si sept.2002 

Calificarea / diploma obţinută Pregătire profesională în domeniul integrării europene 

Disciplinele principale studiate  Studii Europene în Europa de SE 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Centrul pentru Studii de Integrare Europeană al Universităţii Bonn, seminar organizat în 
12-19 mai 2002 la Kotor, Muntenegru şi 23-29 septembrie 2002 la Ruse, Bulgaria 

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în economie (iulie 1996)  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada Iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Bursă în cadrul programului internaţional TEMPER  

Competenţe profesionale 
dobândite 

Schimb de experienţă pentru cadrele didactice din învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Wirtschaftsuniversität Wien, Austria 

                                  Perioada Martie-mai 1994 

Calificarea / diploma obţinută   Bursă în cadrul programului internaţional TEMPUS-DÉCOR  

Competenţe profesionale 
dobândite 

  Schimb de experienţă pentru cadrele didactice din învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fachhochschule Frankfurt am Main, Germania 

Perioada Iulie-August 1992 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs de Macroeconomie 

Disciplinele principale studiate  Microeconomie, Macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Summerschool of Economics, Olsztyn, Polonia 
Fundaţia Stefan Batory, Polonia, Fundaţia Ford (SUA) şi Banca Mondială 

Perioada 1980-1984 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă în ştiinţe economice, specializarea Planificare şi cibernetică 
economică 

Disciplinele principale studiate  Economie, Statistică, Planificare şi dezvoltare economică, Cibernetică economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germana  C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat 

Engleza  C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat 

Franceza  B2 
Utilizator 

independent C2 
Utilizator 

experimentat B2 
Utilizator 

independent B2 
Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent 

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă; 
- Capacitate de comunicare; 
- Adaptare la activitaţi specifice mediul academic naţional şi internaţional; 
- Experiență în domeniul managementului academic. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Utilizare calculator (Word, Excel, Power point, Internet) 
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Informaţii suplimentare Activități de cercetare și valorificarea rezulatelor cercetării 
În perioada 1993-2016 am participat la 13 proiecte de cercetare obţinute prin competiţie 
pe bază de contract/grant, la care se adaugă participarea la programele finanţate 
instituţional în perioada 1986-1993 în cadrul Institutului de Economie Naţională (institut 
al Academiei Române). 
Am publicat/colaborat la 14 cărţi de specialitate şi 9 cărţi/manuale universitare și aplicații 
destinate studenților. 
 În perioada 2006-2020 am elaborat/colaborat la 32 articole publicate în reviste de 
circulație internațională, 26 studii de specialitate publicate în volume ale conferințelor 
internațonale și 7 lucrări (working papers) prezentate la conferințe internaționale de 
prestigiu. 
Profesor asociat în străinătate: 

- Universitatea Tehnică Chemnitz, Germania, Facultatea de Ştiinţe economice, am 
predat cursurile “Tranziţia în ţările central şi est-europene”, “Dezvoltarea industrială în 
economia globală” şi “Dezvoltarea durabilă” în semestrul I, anul univ. 2004/2005; 

- Centrului European Interuniversitar Bulgaro-Român, Ruse, Bulgaria, am predat cursul 
“International economics” în cadrul Masteratului “Studii Europene“ organizat în 
Bulgaria, 2002/2003; 

Membru in organizatii profesionale 
- Membru al Regional Science Association International (RSAI) 
- Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (ARSR) 
- Membru al Centrului pentru Analize şi Politici Economice, centru de cercetare al  

Departamentului Economie și Politici Economice 
Alte activități în calitate de: 

- Membru în Comisia de Etică și Deontologie Universitară din ASE, din 2020 
- Membru în consiliul editorial al revistei Economie Teoretică și Aplicată (BDI) din anul 

2014; 
- Membru în consiliul editorial al revistei Romanian Journal of Regional Science (BDI), 

din anul 2019; 
- Membru în Consiuliul Departamentului Economie și Politici Economice, 2011 – 2015 
- Membru în Biroul Catedrei de Economie şi Politici Economice în perioada 2007-

2011; 
- Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Economie Teoretică și Aplicată, în 

perioada 2011-2015; 
- Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Comerţ în perioada 2007-2011; 
- Evaluator de rapoarte de cercetare doctorale în cadrul ASE/ membru în comisii de 

îndrumare a tezelor de doctorat în ASE; 
- Membru în comisii de susținere a tezelor de doctorat; 
- Membru în comisii de concurs didactic de nivel universitar; 
- Referent al Editurii ASE pentru domeniul Economie, din anul 2011; 
- Evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului 

Superior – ARACIS -  în Comisia Stiințe economice I, in perioada 2011 - 2017; 
- Şef comisie Comisia de subiecte şi examinare pentru examenul de definitivare şi 

gradul didactic II pentru învăţământul preuniversitar, specializarea Economie, 
august 2006, 2007, 2009 şi 2010.  

- Membru în Comisia de elaborarea subiectelor de admitere la ASE, disciplina 
Economie, anii 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010; 
                                                   

Domenii de interes științific:  economie, dezvoltare durabilă, economie regională, 
dezvoltare rurală, economie industrială. 

                                                                                     24.11.2020                                  
 

 


