
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

   
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

) 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIUCESCU, NICOLETA 
Adresă SERVICI UNIVERSITATEA “Vasile Alecsandri”  DIN BACAU 

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE 
Cabinet-Management 
Str. Spiru-Haret, nr.8, cod postal 600114, Bacau, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0723749208 
Fax(uri)  

E-mail(uri) ciucnico@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 14 noiembrie 1974 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent universitar/ 
Învăţământul superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2006- prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar în cadrul catedrei de Marketing-Management 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminar la disciplinele (2006-2010) : Management; Managementul resurselor 
umane; Cultura     antreprenorială; Managementul IMM-urilor; Marketing turistic, Proiecte de marketing. 
Activităţi didactice de seminar la disciplinele (2010-prezent) : Management; Cultura     antreprenorială; 
Managementul IMM-urilor; mnaementul afacerilor,  Marketing turistic, Proiecte si planuri de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Mărăşeşti Nr. 157, Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2001-2006 
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diverse activităţi economice 
Numele şi adresa angajatorului Relad Pharma Bucureşti, punct de lucru Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector farmaceutic 
  

Perioada 1997-2001 
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diverse activităţi economice 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Barter Grup S.A. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Prestări servicii 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2008 
Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice 
Domeniul de doctorat: Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor,  
Şcoala Doctorală de Economie, Iaşi 

  
Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Programul de masterat „Management financiar contabil”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea „George Bacovia”, Bacău 

  
Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Programul de masterat „Strategii de marketing şi comunicare în afaceri”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  
Perioada 1994-1997 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diplomă de licenţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Specializarea Marketing  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perfecţionare  
  curs- “Informarea şi educarea despre mediul înconjurător” organizat de Universitatea din Bacău 

în colaborare cu Sogama (Spania), 2008; 
 curs- “Departamentul pentru Pregătirea Personalului didactic” (DPPD) absolvit la Universitatea 

“George Bacovia” Bacău, 2007; 
 curs- Inspector resurse umane, Certificat de absolvire acordat de Ministerul muncii şi 

solidarităţii sociale, Agenţia naţionala pentru ocuparea forţei de muncă Galaţi, 2002 
 curs- Operator calculator, Certificat de absolvire acordat de Ministerul tineretului şi sportului, 

Direcţia judeţeană pentru tineret şi sport Bacău, 1999     
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba ENGLEZA   bine   bine   bine   bine              bine 

Limba FRANCEZA   bine  bine  bine  bine  bine 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de muncă în echipă; 
- deprinderi de comunicare; 
- receptivitate la nou; 
- fire sociabilă. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- secretar sectiune Marketing şi Management la Conferinţa Internaţională “ECONOMIA 
CONTEMPORANĂ ŞI REALITĂŢILE ROMÂNEŞTI”,  organizată de Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău ,ediţia a V-a , aprilie 2010  

- secretar al Comisiei de licenţă, specializarea Marketing, Facutatea de Ştiinţe Economice, în 
perioada iunie 2008 -2010 

- secretar al Comisiei de disertaţie, specializarea „Strategii de marketing şi comunicare în 
afaceri” şi „Strategii de marketing şi comunicare în administraţie publică” , 2009 

- planificare întregii activităţi didactice; 
- organizarea diverselor activităţi cu studenţii. 

+  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- sisteme de operare Windows 98, XP; 
- prelucrare text Microsoft Office, Adobe, Internet; 
- gestionare a bazelor de date, centralizare. 

  

Alte calităţii - capacitate mare de învăţare şi adaptare;  
- seriozitate, amabilitate, cooperare; 
- creativitate. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B. 
  

  

  
 
 
10 martie 2011 


