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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
 

LOCUL DE MUNCA  
 

Profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de 
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Departamentul de Informatică şi Cibernetică 
Economică  

1985 - în prezent Cadru didactic  universitar (asistent, lector, conferentiar, profesor)  
Academia de Studii Economice din Bucureşti,   Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşţi,  România. 
Titular discipline Inteligenta artificiala, managementul proiectelor, seminar ştiinţific, software pentru 
managementul proiectelor   
Invăţământ superior 

2016-2018 Master in English Language Education and Research Communication for Business & 
Economics (EDU-RES) 
Academia de Studii Economice, REI 
Education and Research communicatuion in English 

 Fundamentals of Java Programming (curs de formare continuă) 
Info Academy, Bucharest 
Declarare variabile, utilizare tipuri generice, structuri de program, aplicarea principiilor 
obiectuale, utilizare Java API, utilizare facilitati I/O, crearea bibliotecilor de clase, tratarea 
excepţiilor, creare interfeţe grafice, crearea aplicaţii multi-task, interacţiune cu baze de date 
SQL utilizând JDBC. 

2010 Manager de proiect (curs acreditat CNFP, conform standard  COR 241919) 

CPM Consulting, România 
Stabilirea scopului proiectului, cerinţe de management integrat, planificarea activitătilor şi 
jaloanele proiectului, gestiunea costurilor şi resurselor, realizarea proceselor de achiziţie, 
managementul riscurilor, managementul echipei şi managementul calitătii proiectelor. 

2010 Management educațional online (curs de formare continuă) 
Scoala de pregătire postuniversitară, ASE din Bucureşti 
Management didactic al învăţământului la distanţă, Proiectarea şi elaborarea manualelor 
electronice, Evaluarea calităţii învăţământului la distanţă, Tehnologii didactice. 

2009 Management universitar (curs de formare continuă) 
Scoala de pregătire postuniversitară, ASE din Bucureşti 
Management strategic, dezvoltare curriculară, management operaţional si financiar.  

1999 European Programme for Project Executives - EPPE III (MBA, doua module) 
Universitatea Economica si de Administrare a Afacerilor Viena, Austria,  
Project Management, Project oriented Organizations 

1989 - 1993 Doctor în economie (doctorat) 
Academia de Studii Economice din Bucureşti,   Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşţi,  
România, www.ase.ro 
Managementul cercetarii, inteligenta artificiala 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  
  

Constanta-Nicoleta Bodea  

1978 - 1982 Economist  (licenţă) 
Academia de Studii Economice din Bucureşti,   Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti,  
România, www.ase.ro.  
Informatica, cibernetică, statistică, planificare, management 

Limba(i) maternă(e) română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

engleză C2 C2 C2 C2 C2  C2  C2 

franceză B2 B2 B2 B2 B2 

Competenţe de comunicare  ▪ Competenţe de comunicare dobândite prin dialogul cu studenţii, masteranzii,  doctoranzii, şi 
colectivele proiectelor de cercetare din ASE din Bucuresti 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Organizarea, planificarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de cercetare ştiinţifică, ca Director al 
Unitătii pentru Managementul cercetării, ASE din Bucuresti , în perioada 2000-2012 , a centrului de 
cercetare ştiinţifică PM-FORUM, din 2000 şi coordonator de doctorat, din 2003. 
▪ Management universitar, în calitate de director al Programului de masterat Managementul 
informatizat al proiectelor (din 2000 şi până în prezent),  
▪ Execuţia procese de management al proiectelor, în calitate de manager de proiect (peste 40 
proiecte de cercetare, dezvoltare organizationala),inclusiv proiecte internaţionale, din 1984 şi până în 
prezent 
▪ Deschidere, disponibilitate, incurajarea initiativelor 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Cercetare ştiinţifică şi managementul cercetării 
▪ Dezvoltarea sistemelor inteligente, modelarea proceselor. 
▪ Expert evaluator in competitii nationale si internationale (CNCSIS/UEFISCDI IPMA 
 Research Awards, IPMA PM Excellence Award) 
▪ Recenzor de lucrări ştiinţiifice, acţionând ca referent la o serie de reviste  
 

Competenţe informatice  ▪ Software pentru managementul proiectelor ( JIRA , MS Project , Primavera) 
▪ Medii de dezvoltare a aplicaţiilor software (Java) 
▪ Pachete de analize statistice (R) 
 

Alte competenţe  ▪ Dezvoltare curriculară şi managementul calitătii, în calitate de auditor 
▪ Elaborare de standarde, în calitate de expert ASRO 

Permis de conducere   Nu 
   

Carti, capitole, articole publicate 
Lucrari la conferinte 

Proiecte (de cercetare, alte)  
Teze de doctorat coordonate si 

finalizate   
Distincţii 

140  
166 
 60 
    
  6 
 17 

http://www.ase.ro/


 


