
 

  

  

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciocoiu, Carmen Nadia  

Adresă(e)   sala 1510, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr. 41, Sector 1, Bucuresti  

Telefon(oane) +4 021 319.19.00, int. 494   

E-mail(uri) nadia.ciocoiu@man.ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

Academia de Studii Economice din Bucuresti, Director Școală Doctorală Management 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, ASE Bucuresti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular la disciplinele: Modelare economică, Managementul riscului proiectelor, 
Managementul riscului in afaceri, Managementul riscului proiectelor de investitii. 
Coordonator de lucrări în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 
Conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul 
Facultăţii de Management. 
Editor - șef al revistei Management and Economics Review (fosta Economia. Seria 
Management) 
Membru CSUD-ASE, director Școală Doctorală Management 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. – Bucureşti, Facultatea de Management, Departamentul Management 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, cercetare 

 
 

Perioada Februarie 2007-Septembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar, ASE Bucuresti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular la disciplinele: Modelare economică, Managementul riscului proiectelor, 
Managementul riscului in afaceri, Managementul riscului proiectelor de investitii. 
Participant la Scoala Postdoctorala „Economia Transferului de Cunoastere pentru 
Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului” în urma obtinerii prin concurs (octombrie 
2010) a unei burse în cadrul Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56287 – „Programe 
postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în Tehnologiile Societăţii 
Informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative”. 
Responsabil Coordonare Implementare in proiectul POSDRU: Practica de calitate 
pentru manageri – manageri de calitate in practica!, ID-81513. 
Coordonarea de lucrări şi membru în biroul secţiunii Modelare economică în cadrul 
sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 
Conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul 
Facultăţii de Management. 



 Responsabil ştiinţific al programului de master Management – specializarea Investiţii şi 
Dezvoltarea Economică. 
Secretar ştiinţific al  programului de master complementar Managementul Investiţiilor. 
Participarea în comitetul de organizare al Conferintei Internaţionale „Investiţiile şi 
Relansarea Economică”, organizat in ASE Bucureşti. 
Coordonator pentru practica studentilor. 
Membru şi director în proiecte de cercetare câștigate prin competiție 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. – Bucureşti, Facultatea de Management, Departamentul Management 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, cercetare 

  

Perioada Februarie 2004 – Ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lector universitar titular la disciplinele: Modelarea si simularea proceselor economice, 
Managementul riscului, Metode şi tehnici cantitative în Administraţia Publică. 
Coordonarea de lucrări şi membru în biroul secţiunii Modelarea şi simularea 
proceselor economice în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 
Conducător ştiinţific şi membru în comisiile de licenţă şi masterat. 
Secretar ştiinţific al masteratului complementar Managementul Investiţiilor. 
Participarea în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional Investiţiile şi 
Relansarea Economică”, organizat de Catedra Eficienţă Economică din ASE 
Bucureşti. 
Coordonator pentru practica studentilor. 
Membru şi director în proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională. 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. – Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra Eficienţă Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, cercetare 

  

Perioada 1 Oct. 2004–30 Martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Carlos III de Madrid, Spania, Facultatea de Ştiinţe Politice şi 
Administrative 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, cercetare 

  

Perioada 2000 Febr. – 2004 Febr. 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistent universitar titular la disciplinele: Modelarea si simularea proceselor 
Economice, Eficienţa economică a investiţiilor, Gestiunea investiţiilor publice, Metode 
şi tehnici cantitative în Administraţia Publică, Managementul Riscului. 
Coordonarea de lucrări şi în membru în biroul secţiunii Modelarea şi simularea 
proceselor economice în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 
Secretar în comisiile de licenţă şi admitere. 
Participarea în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional Investiţiile şi 
Relansarea Economică”, organizat de Catedra Eficienţă Economică din ASE Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. – Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra Eficienţă Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, cercetare 

  

Perioada 1998 Oct.-2000 Febr. 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 



Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele: Modelarea si simularea proceselor economice, 
Eficienţa economică a investiţiilor. 
Membru în biroul secţiunii Modelarea şi simularea proceselor economice în cadrul 
sesiunilor ştiinţifice studenţeşti. 
Secretar în comisiile de licenţă şi admitere ale Facultăţii de Management. 
Participarea în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional „Investiţiile şi 
Dezvoltarea Economică”, organizat de Catedra Eficienţă Economică din ASE 
Bucureşti 

Numele şi adresa angajatorului A.S.E. – Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra Eficienţă Economică 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, cercetare 

  

Perioada 1998 Feb.- 1998 Sept. 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere seminarii la disciplinele: Modelarea proceselor economice, Management 
general 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Româno – Americană - Facultatea Management – Marketing 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie 

  

Perioada 10 - 17 Decembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare în calitate de profesor invitat la cursul “Direccion y gestion de las 
personas” (Conducerea şi gestiunea resurselor umane), modulul “Habilidades 
directivas y de gestion: tecnicas operativas de adopcion de decisiones y trabajo en 
equipo” (Abilităţi de conducere şi gestiune: tehnici operative de adoptare a deciziilor şi 
lucru în echipă), organizat pentru Ministerul de Economie al Spaniei 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul de Economie – Madrid şi Universidad Carlos III de Madrid, Spania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educatie, formare continuă 

 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 24 iunie – 23 iulie, 2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de cercetare postdoctorală în Management 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 ESSEC Business School, Paris, Franța 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

level 6 ISCED 

  

Perioada 2 - 12 iulie 2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Documentare în cadrul proiectului de cercetare UEFISCDI_CNCS IDEI_1834: 
“Modelarea sistemului de gestiune a deşeurilor de echipamente electrice si electronice 
din România in vederea optimizării impactului economiei digitale asupra mediului” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Carlos III de Madrid, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

 

 

Perioada 6 - 15 sept. 2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Documentare în cadrul proiectului de cercetare CEEX “Managementul riscului in 
contextul noilor modele de afaceri specifice societăţii bazate pe cunoaştere” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Carlos III de Madrid, Spania 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

 

 

Perioada 10 mai – 10 iunie 2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bursă de documentare pentru doctoranzi în domeniul managementului investiţiilor, 
finanţată în cadrul Contractului de Grant cod CNCSIS 24/2000 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institut National de Techniques Economiques et Comptables – Conservatoire 
National des Arts et Metiers, Paris, Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

  

Perioada 11 Iunie – 11 Iulie 2001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bursă de documentare pentru doctoranzi în modelare economică finanţată în cadrul 
Contractului de Grant cod CNCSIS 24/2000; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Carlos III de Madrid – Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

  

Perioada 
02. Oct. 2000 – 05. Nov. 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire cursuri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare în domeniul proiectelor de investiţii, a gestiunii conflictelor şi a utilizării 
Internetului în Administraţia Publică, finanţată în cadrul programului TEMPUS 14210 – 
99; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Carlos III de Madrid şi Institutul Naţional de Administraţie Publică 
Madrid – Spania, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

  

Perioada Nov. 1997 – Mai 2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Economie - domeniul Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Eficienţa Economică a Investiţiilor şi a Progresului Tehnic, Titlul tezei: 
„Decizia de investiţii în sectorul energetic. Studiu de senzitivitate a soluţiilor într-o 
abordare corelată pe ramură” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ASE – Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

  

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Magister/ Master în profilul economic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Management, Studii Aprofundate, specializarea Managementul 
Productiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ASE – Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 in clasificarea CISE 

  

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general, Managementul resurselor umane, Managementul Aprovizionarii 
si Desfacerii, Analiza Economico - Financiara, Eficienta Investitiilor, Modelarea si 
simularea proceselor economice 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

ASE – Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Managementul Firmei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 in clasificarea CISE 

  

Competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  C1 
Utilizator 

competent 
C1 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 
C1 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 

Limba Spaniola  C2 
Utilizator 

competent 
C2 

Utilizator 
competent 

C2 
Utilizator 

competent 
C2 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 

Limba Franceza  B1 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii multiculturale dobândită prin stagiile de cercetare şi 
ca profesor invitat în străinătate. 
Spirit de echipă obţinut prin participarea ca membru activ în peste 20 de proiecte de 
cercetare obţinute prin competiţie 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric  (dobândit  prin participarea în comitetul de organizare a unor 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participarea in calitate de secretar şi 
membru la comisiile de licenţă ale facultăţii şi la comisiile de admitere, în comisiile de 
dizertaţie la masterat şi în comisiile de doctorat) 
Experienţă ca manager de proiect (conducerea a 2 proiecte de cercetare obţinute prin 
competiţie naţională, ca director) si membru în echipe de implementare a unor 
proiecte finaţate cu fonduri europene de preaderare şi structurale (perioada 2003-
2012) 
Leadership (responsabil ştiinţific a două specializări de masterat) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoasterea instrumentelor specifice managementului de risc (dobândite în context 
profesional şi prin studiu individual).  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Foarte bune cunostinţe si competenţe de utilizare a calculatorului (dobândite în 
context profesional şi prin studiu individual): Microsoft Office, aplicaţii informatice 
destinate fundamentării deciziilor şi analizei de risc (Decision Tools Suite, @RISK, 
@RISK for Project – Palisade Corporation, WINQSB – John Whiley & Sons Ltd., 
Crystal Ball - Oracle, DecisionPro). 

  

Alte competenţe şi aptitudini Înclinaţie spre cercetare (participarea în elaborarea aplicaţiilor de proiect şi a 
rapoartelor de cercetare în proiecte câştigate prin competiţie, recompensată prin 6 
diplome; introducerea singură sau în colaborare a unor cursuri noi pe direcţii 
neelaborate anterior, respectiv: Managementul riscului în proiecte, Metode şi tehnici 
cantitative pentru Administraţia Publică) 

  

Permis(e) de conducere permis de conducere categoria B.  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Informaţii suplimentare Membru în organizaţii ştiinţifice profesionale si in colective ale revistelor: 

 membru SAMRO.  

 membru al Centrului de Cercetare „Managementul Afacerilor prin Proiecte”, 
acreditat CNCS, din anul 2004. 

 Redactor sef al revistei Management and Economics Review (cotata in baze de 
date internationale),  

 membru in colectivele editoriale ale revistelor: Theoretical and Empirical 
Researches in Urban Management (cotata în baze de date internationale), 
Management Research and Practice (cotata in baze de date internationale). 

Diplome obţinute: 

 Diploma de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică în 
anul 1999, 2001, 2003, 2004, 2005 acordată de Senatul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti. 

 Diploma de excelenţă Virgil Madgearu pentru activitatea profesional-ştiinţifică de 
excepţie în calitate de lector al Academiei de Studii Economice Bucureşti obţinută 
în luna aprilie 2006. 
 

Membru în proiecte POSDRU în cadrul ASE București: 
 Responsabil Coordonare Implementare in proiectul POSDRU: Practica de 

calitate pentru manageri – manageri de calitate in practica!, ID-81513; Atributii: 
organizarea si coordonarea la nivelul echipei de implementare; supervizeaza 
derularea activitatilor proiectului, desemnand roluri si responasibilitati la nivelul 
echipei de implementare; colaborarea cu membrii echipei manageriale in 
vederea asigurarii conditiilor optime de desfasurare a activitatilor si a grupurilor 
de lucru; semnalarea de disfunctionalitati; coordonarea implementării activitatilor 
proiectului ce tin de derularea efectiva a stagiilor de practica. 

 Responsabil Comunitate Practică în proiectul POSDRU 137080 “Practică azi 
pentru a deveni managerul de mâine!” 

 Responsabil constientizare si managementul riscului de abandon în cadrul 
proiectului „Prevenirea abandonului şcolar – cale de creştere a performanţei 
sistemului educaţional universitar – ManPRO”, Acord de grant nr.55/SGU/NC/I, 
finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema de granturi 
necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii Economice din 
București (ASE), Facultatea de Management. 

 

 

Decembrie 2018 Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu 
 

 


