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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE  
  
Nume STÂNGACIU OANA ANCUŢA 
  

Adresă Str. Aleea Vişinului , nr.1, sc.C, ap.15 
Cod 600129, municipiul Bacău, România 

  
Telefon 0234 531966 
Fax - 
E-mail anca_stangaciu@yahoo.com 
  
Naţionalitate Română 
  
Data naşterii 5 Mai 1975 
  

EXPERIENŢĂ  
PROFESIONALĂ 

 
 

  
Perioada » 23 februarie 2009 şi până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Specializarea Marketing 
str. Spiru Haret, nr. 8 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Învăţământ superior 
Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar Doctorand 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Seminarii la disciplinele “Microeconomie”, 
“Macroeconomie” şi “Analiza informaţiilor de 
marketing folosind SPSS-ul” 

  
Perioada » februarie 2008 – iulie 2008 

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Specializarea Marketing 
str. Spiru Haret, nr. 8 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Învăţământ superior 
Funcţia sau postul ocupat Asistent - cadru didactic asociat 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Seminarii disciplina “Analiza informaţiilor de 
marketing folosind SPSS-ul” 

  

Perioada » 15 iunie 2004 şi până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului 
Institutul Naţional de Statistică  
Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău,  
str. G. Bacovia, nr. 51 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţia publică – Statistică 
Serviciul Exploatare aplicaţii informatice, analiză, 
sinteză, diseminare date statistice 
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Funcţia sau postul ocupat Consilier/ Clasa I / Grad Superior 
Funcţionar public de execuţie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

-Realizarea lucrărilor de analiză, a publicaţiilor 
statistice, diseminarea datelor statistice, relaţii cu 
publicul 
-Membră în echipa redacţională a publicaţiei lunare 
“Infostat” şi a publicaţiei anuale “Anuarul statistic al 
judeţului Bacău“ 
-Membră în “Comisia judeteană Anti-Sărăcie şi 
Promovare a Incluziunii Sociale” 
-Membră în  “Comisia judeţeană de Egalitatea de 
Şanse”  

  
Perioada » 15 august 2001 – 15 iunie 2004 

Numele şi adresa angajatorului 
Institutul Naţional de Statistică  
Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău,  
str. Vasile Alecsandri, nr. 56 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administraţia publică – Statistică  
Serviciul Exploatare aplicaţii informatice, analiză, 
sinteză, diseminare date statistice 

Funcţia sau postul ocupat Inspector /Clasa I / Grad principal 
Funcţionar public de execuţie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

-Realizarea lucrărilor de analiză, a publicaţiilor 
statistice, diseminarea datelor statistice, relaţii cu 
publicul 
 -Membră în echipa redacţională a publicaţiei lunare  
“Infostat” 
-Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor statistice 

  

Perioada » 1 octombrie 1997 – 15 august 2001 
Numele şi adresa angajatorului SC ASCO SA 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Producător de confecţii textile 
Funcţia sau postul ocupat Economist la compartimentul de Export 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

-asigurarea unei bune colaborări (fluxul informatic, 
traduceri) dintre partenerii externi şi restul 
compartimentelor din fabrică  
-întocmirea documentelor necesare exportului de 
mărfuri  

  
Perioada » 2000 – 2001 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “G. Bacovia” 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Învăţământ superior 
Funcţia sau postul ocupat Asistent 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi Seminarii disciplina “Marketing”  
  
Perioada » 1997 – 1999 
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Postliceală  “G. Tăbăcaru“ 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Învăţamânt postliceal 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi Cursuri de Marketing si Management 
  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
  

Perioada » 2008 - prezent 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ 

Domeniul studiat Economie şi afaceri internaţionale 
Tipul calificării/diploma obţinută Doctorand 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Studii doctorale 
  
Perioada » 10 octombrie 2008– 13 octombrie 2008 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică Bucureşti 

Domeniul studiat “Utilizarea metodei indicilor în analiza statistică a 
datelor, IPC Armonizat” 

Tipul calificării/diploma  obţinută Certificat de absolvire  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Curs de perfecţionare 
  
Perioada » 2006 - 2008 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Bacău 

Domeniul studiat Program master “Strategii de marketing şi 
comunicare în administraţiile publice”  

Tipul calificării/diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare de master. 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Studii postuniversitare de master 
  

Perioada » 21 iunie – 22 iunie 2007 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică Bucureşti 

Domeniul studiat “Analiza grafică statistică (folosind mediul statistic 
R)” 

Tipul calificării/diploma  obţinută Certificat de absolvire  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Curs de specializare / perfecţionare 
  

Perioada » 2005 - 2006 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Domeniul studiat Curs postuniversitar de 1 an “Elaborarea şi 
administrarea datelor în managementul afacerilor”  
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Tipul calificării/diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare de specializare 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Studii postuniversitare de specializare 

  
Perioada » 30 iunie – 1 iulie 2006 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat   
formarea profesională 

Organizatorul - Prefectura Bacău – a invitat un 
formator , membru Team Europe Romania 
  

Domeniul studiat “Comunicarea informaţiei europene şi relaţiile cu 
mass media” 

Tipul calificării/diploma  obţinută Certificat de absolvire  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Seminar 
  
Perioada » 22 mai – 26 mai 2006 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică Bucureşti 

Domeniul studiat 
“Elemente de bază ale contabilităţii generale a 
întreprinderilor care stau la baza validării Anchetei 
Stucturale” 

Tipul calificării/diploma  obţinută Certificat de absolvire  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Curs de specializare / perfecţionare 
  
Perioada » 01 septembrie – 9 septembrie 2005 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică Bucureşti 

Domeniul studiat “Mediul şi limbajul de programare statistic R-initiere 
(S-PLUS)” 

Tipul calificării/diploma  obţinută Certificat de absolvire  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Curs de specializare / perfecţionare 
  
Perioada » 04 septembrie – 12 septembrie 2004 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică Bucureşti 

Domeniul studiat “Utilizare Oracle Discoverer” 
Tipul calificării/diploma  obţinută Certificat de absolvire  
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Curs de specializare / perfecţionare 
  
Perioada » 1994 - 1997 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Bacău 

Domeniul studiat Marketing 
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Tipul calificării/diploma obţinută Diploma de licenţă – am absolvit examenul de 
licenţă cu nota 9,33 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii superioare – media anilor de studiu a fost de  
9,60 

  

Perioada » 1994 – 1997 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Liceul Teoretic “George Bacovia” Bacău, judeţul 
Bacău 

Domeniul studiat Profil real 

Tipul calificării Diplomă de Bacalaureat 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ Studii medii liceale  
  
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE  

dobândite în cursul vieţii şi carierei 
dar care nu sunt recunoscute printr-
un certificat sau o diplomă 

• competenţe dobândite în elaborarea de analize şi 
studii macroeconomice în profil teritorial, lucrări de 
sinteză economică 

 • aptitudini didactice dobândite în procesul de 
învăţământ, în calitate de cadru didactic asociat 

 • aptitudini de comunicare dobândite în procesul de 
diseminare date statistice 

 

• meritele deosebite pentru activitatea desfăşurată în 
domeniul statisticii în anul 2006 -  Diploma de 
Onoare acordată cu ocazia aniversării 148 ani de 
statistică oficială; 

 

• meritele deosebite pentru rezultatele înregistrate în 
activitate desfăşurată în domeniul statisticii în anul 
2005 -  Diploma de Onoare acordată cu ocazia 
aniversarii 146 ani de statistică oficială 

  

Limba maternă Română 
  
Limbi străine cunoscute Limba Franceză 
· abilitatea de a citi Foarte bine 
· abilitatea de a scrie Foarte bine 
· abilitatea de a vorbi Foarte bine 
  
Limbi străine cunoscute Limba Engleză 
· abilitatea de a citi Bine 
· abilitatea de a scrie Satisfăcător 
· abilitatea de a vorbi Bine 
  

Aptitudini şi competenţe sociale 
Competenţe sociale datorate caracterului meu de a fi 
o personă sociabilă, capabilă de a se integra uşor 
într-un colectiv de muncă. 
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Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

Competenţe organizatorice dobândite în perioada în 
care am lucrat ca şi coordonator pe relaţia Franţa şi 
Italia la compartimentul de export la ASCO SA. 

  

Aptitudini şi competenţe tehnice 

Cunoştinţe avansate în utilizarea Microsoft Excel; 
Microsoft Office, SPSS, Adobe Pagemaker, Oracle 
Discoverer, cunoştinţe în utilizarea reţelelor de 
calculatoare intranet/internet. 

  
Permis de conduce Categoria B, din anul 1997 
  
Alte aptitudini şi competenţe care 
nu au fost menţionate anterior 

Competenţe dobândite în munca de analiză şi sinteză 
a informaţiilor economico-sociale.  

  
INFORMAŢII SUPLIMENTARE Referinţe se pot obţine la cerere 

 
  
 

    23.02.2009                                      Asist. univ. drd. Stângaciu Oana Ancuţa 


