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Curriculum Vitae 

   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Claudia-Elena ȚUCLEA 
Adresă(e) Str. Serg. Gheorghe Lățea 13, Sector 6, București, România  

Telefon(oane) +40213191900/187 Mobile: +40723570351 
Fax(uri) +40213191900 

E-mail(uri) claudiaelenatuclea@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) ROMÂNĂ 

Data naşterii 09.03.1971 
Sex F 

  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional Profesor universitar doctor 

  

Experienţa profesională  
Perioada Septembrie 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Evaluator la Școala doctorală ASE pentru rapoartele de cercetare doctorală 
Coordonator disertaţii master şi lucrări de licenţă 
Cursuri şi seminarii: Resurse umane in business, Management strategic, Administrarea întreprinderii de 
comerţ-turism-servicii  
Membru în comisii de susținere a tezelor de doctorat 
Referent Editura ASE 
Redactor-șef adjunct Revista de cercetări în turism CACTUS 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti, Piata Romana, 6 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada Februarie 2007 – septembrie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Evaluator la Școala doctorală ASE pentru rapoartele de cercetare doctorală 
Coordonator disertaţii master şi lucrări de licenţă 
Cursuri şi seminarii: Managementul resurselor umane, Management strategic, Administrarea întreprinderii 
de comerţ-turism-servicii  
Membru în comisii de susținere a tezelor de doctorat 
Referent Editura ASE 
Redactor-șef adjunct Revista de cercetări în turism CACTUS 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti, Piata Romana, 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
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Perioada 

 
 
Februarie 2000 – Februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Coordonator disertaţii master şi lucrări de licenţă 
Cursuri şi seminarii: Managementul resurselor umane, Management strategic, Administrarea întreprinderii 
de comerţ-turism-servicii 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti, Piata Romana, 6 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada Octombrie 1995 – Februarie 2000 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Coordonator disertaţii master şi lucrări de licenţă 
Cursuri şi seminarii: Managementul resurselor umane, Management strategic, Administrarea întreprinderii 
de comerţ-turism-servicii 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti, Piata Romana, 6 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Educaţie şi formare  
Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire master „Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare economică” (English  
Language Education and Research Communication for Business and Economics) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe metodologice de predare şi cercetare, de comunicare în limba engleză în context   academic 
internaţional, de design de proiecte educaţionale şi de cercetare, de redactare a articolelor ştiinţifice 
pentru publicare în reviste internaţionale de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 

Perioada 2009-2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs postuniversitar de formare continuă Managementul Educaţiei la Distanţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul didactic al învăţământului la distanţă, Managementul calităţii si 
învăţământul la distanţă, Proiectarea si elaborarea materialelor de studiu în 
tehnologie ID 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 

Perioada 1997-2004 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Economie, Managementul resurselor umane, Management strategic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 

Perioada 1995-1996 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire Studii aprofundate „Sisteme de marketing” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Marketing, Cercetări de marketing, Marketing Social-Politic, Marketingul Serviciilor, Marketing Industrial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 

Perioada 1990-1995 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență Facultatea de Comerţ - economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Economia comerțului, Economia întreprinderii comerciale, Drept comercial, Contabilitate 
comercială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia de Studii Economice, Bucureşti, România  
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Aptitudini şi competenţe 
personale  

Limba(i) maternă(e) Româna 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral  

Engleză   C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator experimentat 

Franceză  B2 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă: în diferite proiecte de cercetare şi alte tipuri de activităţi. 
Membru fondator și cenzor al Asociaţiei Academice de Cercetare în Turism şi Servicii CACTUS 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Redactor-șef adjunct al CACTUS TOURISM JOURNAL of The Bucharest University of Economic Studies 
Abilităţi de organizare şi coordonare: supravegherea activităţii de cercetare și practică a studenţilor în 
diferite tipuri de organizaţii; experiență în domeniul financiar-contabil acumulată ca director economic şi 
experiență editorială (coordonator al colecţiei economice la Editura Nemira Bucureşti în perioada 1998-
2002). 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului Utilizator al majorităţii programelor Microsoft Office şi al internetului. 

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

Informaţii suplimentare 

Coordonator partener in proiectul cu finanțare europeana POSDRU 141496, perioada de derulare 
13.05.2014-12.11.2015 
Expert consiliere si orientare in cariera in proiectul cu finanțare europeana POSDRU 136636 
Formator resurse umane și antreprenoriat  in proiectul cu finanțare europeana POSDRU 135301 
Calificativul obţinut in urma evaluării interne instituţionale ”Foarte bine” (2012) 
Premiul Virgil Madgearu al Academiei Române în 1999 pentru lucrarea ”Conducerea resurselor umane” 
(co-autor) 
Membru al Centrului de Cercetări Academice în Turism și Servicii din cadrul ASE 
Membru fondator și cenzor al Asociației CACTUS de Cercetări Academice în Turism și Servicii 
Autor de cărți și cursuri universitare (13), articole și comunicări științifice publicate în reviste de circulație 
internațională și națională (50), membru în colective de cercetare  
Membru în Consiliul Facultății intre 2008-2012 
Stagiu de pregătire în cadrul programului D.E.S.S. “Creation d’Entreprise et Gestion de Projets Innovants” 
din cadrul Universității Montesquieu Bordeaux IV – Franţa, „Tempus Phare Individual Mobility Grant“, 
contract nr. IMG – 97 – RO – 1037, Martie-Mai 1998. 
Reviewer (membru în Editorial Review Board) al Conferinței Internaționale EINCO a Universității din 
Oradea 

 


