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Curriculum vitae  
Europass 

 
 

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume HARJA, Eugenia 

Adresă(e) municipiul Bacău, România   
Telefon(oane) 0744593260   

Fax(uri) 0234516345 
E-mail(uri)   eugenia_harja@yahoo.fr

  eugenia.harja@ub.ro
 

 

Naţionalitate Română 
 

 

Data naşterii   20 Mai 1958 
 

 
 

Sex Feminin 
 

 

Experienţa profesională  
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

 
»  30 septembrie 2009 – în prezent 
 
Cadru didactic titular, în urma concursului desfăşurat în mai 2009, pe baza Ordinului nr. 
4694/13.08.2009 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, începând cu 01 
octombrie 2009, profesor universitar titular cu baza la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, catedra de Marketing-Management. 

o Şef de catedră Marketing-Management, din martie 2008. 
o Director program masterat “Strategii de marketing şi comunicare în administraţiile publice” 

(2005-2011), numită la propunerea decanului facultăţii şi cu aprobarea Biroului Senat din 
06.10.2005; 

o Membră a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri”  din Bacău, din 02.2008; 
o preşedinta Comisiei pentru Dezvoltare din cadrul Consiliului de Reforme, Dezvoltare, 

Finanţare şi Calitate (CRDFC), conform Deciziei nr. 461 din 05.06.2008 a Rectorului 
Universităţii din Bacău. 

o Activităţi didactice la ciclul licenţă (specializările: Marketing, Administrarea afacerilor şi 
Contabilitate şi informatică de gestiune), master universitar (Marketing şi comunicare în 
afaceri; Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune) şi master postuniversitar (Strategii de 
marketing şi comunicare în administraţiile publice).  

Titular curs de Statistică, Statistică economică, Statistică pentru afaceri, Econometrie, Analiza 
informaţiilor de marketing utilizând SPSS, Analiza datelor de marketing; Metode şi tehnici de 
obţinere, prelucrare şi analiză a informaţiilor la nivelul administraţiilor publice, Metode, indicatori 
şi baze de date statistice în domeniul administraţiilor publice la nivel naţional şi european; ore 
de curs şi de seminar/lucrări aplicative; 
 

• Activităţi didactice şi de cercetare;  
• Activităţi de conducere la nivelul catedrei de Marketing-Management, a programelor de studii 

postuniversitare. 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate  

Universitatea  „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, strada Spiru Haret nr. 
8, Cod postal 600114, Bacău 
 
Învăţământ superior 

Perioada »  25 mai 2005 - 30 septembrie 2009  

Funcţia sau postul ocupat 
 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 
  

Cadru didactic titular, în urma concursului desfăşurat în decembrie 2004, pe baza Ordinului 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării, începând cu 25 mai 2005 conferenţiar univ. titular cu baza la 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

 
o Activităţi didactice şi de cercetare; 
o Responsabil Compartiment de Studii Postuniversitare şi Formare Continuă la Facultatea de 

Ştiinţe Economice, numită de Consiliul Profesoral în şedinţa din 26.10.2005 şi aprobat de 
Biroul Senat în şedinţa din 27.10.2005. 

 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, strada Spiru Haret nr. 8, Cod postal 
600114, Bacău 
 
Învăţământ superior 

Perioada  1 octombrie 1992-aprilie 2005 

Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar asociat, iar în urma concursului desfăşurat şi prin   decizia nr. 2708/15.12.1993 a 
rectorului Universităţii din Bacău, am ocupat ca asociat, prin cumul o normă de lector universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Titular curs de Statistică I + II, Statistică Economică, Previziune macroeconomică, Macroeconomie; 
desfăşurat atât ore de curs cât şi de seminar/lucrări aplicative. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

   Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, strada Spiru Haret nr. 8, Cod postal 
600114, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul  
de activitate 

   Învăţământ superior 
 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 15 februarie 1996 şi până în prezent 
 
Director executiv 
 

o Organizarea şi coordonarea activităţii instituţiei statisticii oficiale în judeţul Bacău. (activităţi de 
culegere, prelucrare, analiză şi diseminare date statistice).  

o Activităţi de cercetare; activităţi de formare a salariaţilor în domeniul statisticii economice, prin 
intermediul Centrului Naţional de Pregătire în Statistică 

 
Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, str. George  Bacovia, nr. 
51, cod poştal 600238 
 
Administraţie publică 
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Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 01 septembrie 1990-15 februarie 1996 
 

   Director adjunct 
 

Organizarea şi coordonarea activităţilor de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare date statistice 
din domeniul social; coordonare recensăminte; coordonarea întregii activităţi a instituţiei în lipsa 
directorului. 
 
Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, str.George Bacovia, nr. 51 

 
 

Administraţie publică 
 

 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 
  12 octombrie 1981-01 septembrie 1990 

 
  Economist stagiar / economist / economist principal 

 
Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor statistice 
 
 
Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 56 
 
 
Administraţie publică 

 

Educaţie şi formare  

Perioada  11.1997-09.2003 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Titlu ştiinţific Doctor în Ştiinţe economice, domeniul „Cibernetică şi Statistică Economică” / Diplomă 
de Doctor, avizată în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 5663 din 15 decembrie 
2003. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Statistică economică, Statistică macroeconomică, Statistica forţei de muncă, Demografie, Economie, 
Econometrie / analiza fenomenelor economico-sociale utilizând metode statistice şi econometrice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 
 
 
 
 

Perioada  25-27 septembrie 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de formator 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

 “Query System for Disseminating General Agricultural Census and Farm  Structure Survey Data” 
(“Sistem de interogare pentru diseminarea datelor Recensământului General Agricol şi a Anchetei 
structurale în ferme”) 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Naţional de Statistică Bucureşti / C.N.P.S. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

 

Perioada  6-11 iunie 2003 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Management / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

“Management of Personnel, Project and Quality Management” (“Management de personal, 
managementul calităţii, management de proiect”) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul ICON – Germania, în cadrul proiectului “Training and STA for Regional Statistics” desfăşurat 
în Cluj 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Formare profesională 

Perioada  06-24 septembrie 1999 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Formator în statistică / Certificat de formator 
 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

“Module de formation de formateurs en méthodologie d'enquête pour la Commission Nationale pour 
la Statistique de Roumanie” (Modulul de formare a formatorilor în metodologia anchetelor pentru 
Comisia Naţională de Statistică din România) 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centre de Formation Continue du Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistisque (Le 
Cepe) – I.N.S.S.E. Paris, Franţa  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Stagiu de formare profesională 
 

Perioada  29 mai-11 iunie 1994 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Statistică şi Relaţii publice / Certificat de absolvire 
 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

“Promoting Cooperation Through Statistics” (“Promovarea cooperării în Statistică”). Discipline: 
Statistică matematică; statistică economică; relaţii publice şi cooperare între statistica academică şi 
statistica oficială. 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

“The Black Sea University (Universitatea Mării Negre, Mangalia)” 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Curs de formare profesională 
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Perioada 

 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţional 

 
Perioada 

 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
 

 1997-1981 
 
Diplomă de economist, specialitatea „cibernetică economică” 
 
 
Economie, Statistică teoretică şi economică, Statistică economică, Statistica industriei, Statistica 
comerţului şi serviciilor, statistica agriculturii, Sisteme electronice de calcul, Limbaje de programare, 
Cibernetică economică, Demografie, Cercetări operaţionale, Prognoza dezvoltării economico-
sociale, Finanţe, credit, circulaţie monetară, Relaţii economice internaţionale, ş.a. / economist 
specializarea cibernetică şi statistică economică. 
 
Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de “Planificare şi Cibernetică Economică” 
 
 
 
Studii superioare economice 
 
 

 1973-1977 
 
Studii medii liceale profil real / Diplomă de Bacalaureat 
 
 
Discipline de bază liceu teoretic cu profil real  

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 

 

 
 
 

 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

EX. Limba franceză   C1  C1  B2  B2  B2 

Limba engleză   A2  A2  -  -  - 

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

 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

   Competenţe sociale datorate pe de o parte caracterului propriu, de persoană sociabilă, iar pe de altă 
parte mediului în care trăiesc, atât cel familial, cu legături de prietenie durabile, cât şi celui în care 
muncesc. Prin poziţia ocupată în cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău şi printr-o bună 
comunicare am promovat colaborarea cu toate instituţiile statului, cu agenţii economici furnizori şi 
utilizatori de date statistice, cu instituţiile publice, precum şi cu mass-media, reuşind să întreţin bune 
relaţii cu aceştia. Promovând de asemenea munca în echipă, am format un colectiv tănâr, competent 
în probleme de statistică, cu rezultate deosebite în munca de analiză şi diseminare a datelor 
statistice. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Competenţe organizatorice dobândite în ultimii 20 de ani în calitate de director adjunct (5 ani şi ½) şi 
director al Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău (peste 15 ani). Prin natura funcţiei deţinute am 
condus întreaga activitate a instituţiei, managementul resurselor umane şi al celor financiare în 
calitate de ordonator de credite. 

   Am coordonat în judeţul Bacău diverse programe de cercetare din statistica social-economică, având  
ca beneficiari fie Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT), fie Banca Mondială sau 
Biroul Internaţional al Muncii (BIM), sau am colaborat la diferite programe de dezvoltare pe plan local 
împreună cu Prefectura Judeţului şi Consilul Judeţean, cu Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, sau 
cu Agenţia Regională de Dezvoltare Nord-Est.  

   Competenţe manageriale în coordonarea de acţiuni statistice de mare amploare, dobândite în cadrul 
activităţii. Exemplu: am coordonat în judeţ Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 1992, precum 
şi din 2002; Recensământul General Agricol din 2002 – 2003, precum şi cel din 2010-2011; 
coordonator judeţean al diferitelor proiecte de cercetare pilot cu EUROSTAT, ş.a. 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

    

 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe avansate în utilizarea Microsoft Excel; cunoştinţe în utilizarea reţelelor de calculatoare 
intranet/internet, Microsoft Office, Adobe Pagemaker, Oracle Discoverer. Aptitudinile au fost 
dobândite prin cursuri de formare profesională prin Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, dar 
mai ales lucrând efectiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică şi utilizând în permanenţă 
calculatorul pentru realizarea de studii şi cercetări. 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Pictură, participare la diferite concursuri şi cercuri de profil în timpul studiilor liceale. Ski, participare la  
diferite competiţii sportive de ski fond şi de ski slalom în timpul liceului. 

  
Alte competenţe şi 

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

dobândite în cercetare (coordonator de programe statistice, precum şi colaborator la realizarea unor 
programe de dezvoltare regională). 

   Colaborare f. bună atât cu statistica oficială cât şi cu mediul statistic academic din ţară precum şi din 
Republica Moldova şi Franţa; membru fondator a ESOP (Fundatia Academică pentru Studii Socio-
Economice si Prognoze), cu sediul in Iaşi, a Societăţii Române de Statistică – filiala Iaşi, societate 
care reuneşte marile personalităţi ale vieţii ştiinţifice din ţară în domeniul statisticii, atât al celei 
academice cât şi al celei oficiale.  

   Aptitudini didactice dobândite în procesul de învăţământ, în calitate de cadru didactic asociat (13 
ani) şi apoi titular (6 ani)  la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, îmbinând activitatea 
teoretică statistică cu cea practică;Colaborator al Centrului Naţional de Pregătire în Statistică 
(CNPS) Bucureşti atât la realizarea unor proiecte de cercetare ca membru în echipă cât şi în 
organizarea şi susţinerea de cursuri de pregătire profesională în calitate de formator.  

   Aptitudini de comunicare dobândite în relaţia cu mass-media şi cu celelalte instituţii ale statului, în 
calitate de reprezentant al statisticii oficiale în judeţul Bacău. 

 
 

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 1985 
 

 

Informaţii suplimentare • meritele deosebite precum şi contribuţia personală adusă la programul teoriei şi practicii statistici 
româneşti au fost recunoscute şi prin “Diploma de Excelenţă în statistică“ acordată de către 
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică la 12 iulie 2004 şi în iulie 2008; 
• de asemenea, Societatea Română de Statistică din Bucureşti, mi-a conferit la 21 decembrie 2005, 
„Diploma de Excelenţă pentru contribuţii la diseminarea datelor statistice economice”, la 
22.12.2006, “Diplomă de Excelenţă pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi perfecţionarea 
învăţământului academic de profil”, la 19.12.2007, “Diplomă de Excelenţă pentru dezvoltarea 
statisticii teritoriale”, iar la 12.2008 „Diplomă de Excelenţă pentru promovarea culturii 
statistice”.  
• În semn de recunoaştere a activităţii desfăşurate, în 22 decembrie 2010, la Gala Premiilor 
„Deşteptarea” ediţia a XV-a, mi-a fost conferită „Diploma pentru rezultate deosebite în activitatea 
de peste 20 de ani dedicată statisticii băcăuane”.  
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Referent în Colegiul ştiinţific al “Revistei Române de Statistică”, cod CNCSIS 601, cotată B+. 
Referinţe asupra activităţii profesionale de specialitate şi de cercetare desfăşurate, precum şi a  

activităţii didactice pot da:  
 

o Prof.Univ.Dr. BIJI Elena – Academia de Studii Economice Bucureşti; 
o Prof.Univ.Dr.JABA Elisabeta –  Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi; 
o Prof.Univ.Dr. WAGNER Pavel – fost preşedinte al I.N.S. şi profesor la Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Universitatea « Titu Maiorescu » Bucureşti; 
o Prof. Univ. Dr. VOINEAGU Vergil – Preşedinte al Institutului Naţional de Statistică şi Şef al 

Catedrei de Statistică şi Econometrie din cadrul A.S.E. Bucureşti; 
o Prof.Univ.Dr. SECĂREANU Constantin, fost director în I.N.S. şi profesor de statistică la 

Universitatea “Româno-Americană “ Bucureşti; 
o Conf.Univ.Dr. ŞTEFĂNESCU Daniela, director în I.N.S. şi cadru didactic în Universitatea 

“Spiru Haret“ Bucureşti; 
o Prof.univ.dr. TURCU Ovidiu-Leonard – decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea 

« Vasile Alecsandri » din Bacău. 

 
Martie 2011 


