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Curriculum vitae  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPOVICI (CIUCESCU) NICOLETA 

Adresa Str. Spiru Haret nr.8, jud.Bacău, România 

Telefon +40234516345 (serviciu)   

E-mail popovici.nicoleta@ub.ro, ciucnico@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 14 noiembrie 1974 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2016- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- În perioada 2016- prezent am pregătit şi susţinut: 

 cursuri la disciplinele: Managementul organizaţiilor nonprofit, Managementul IMM-

urilor, Managementul cumpărării; 

 seminarii la disciplinele: Management, Managementul organizaţiilor nonprofit, 

Managementul cumpărării, Cultura antreprenorială, Managementul IMM-urilor, 

Marketing turistic, Managementul afacerilor, Proiecte și planuri de afaceri, Management 

strategic, Antreprenoriat; 

- Vicepreședinte Alumni UVAB; 

- Îndrumător de an al studenţilor de la programul de studii Administrarea Afacerilor IF, 

2016 - prezent; 

- Cadru didactic tutore (17.09.2019-16.09.2022) în cadrul proiectului ROSE „Voi fi 

economist!” (FIEC), ROSE, SGU-N (Schema de Granturi Necompetitive pentru 

Universități), 207/SGU/NC/II; 

- Membru al comisiei pentru susţinerea examenului de disertaţie al programului de studii 

Managementul şi administrarea afacerilor mici şi mijlocii, promoția 2018 și 2019  

- Membru al Comisiei de licenţă, programul de studii Administrarea Afacerilor, Facultatea 

de Ştiinţe Economice, promoţia 2018 și 2019; 

- Secretar al Comisiei de licenţă, programul de studii Administrarea Afacerilor, Facultatea 

de Ştiinţe Economice, promoţia 2016 -2019; 

- Membru al comisiei de evaluare internă a calității programului de studii Administrarea 

Afacerilor IF, 2016 - prezent; 

- Membru al comisiei de înscriere în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice; 

- Prezentarea ofertei educaţionale în cadrul Caravanei admiterii; 

- Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea altor activităţi cu studenţii (curs festiv- specializarea 

AA, iunie 2016) 

- Membru al comisiei de jurizare a proiectului educațional „Planuri de afaceri. Planuri de 

viitor” realizat în parteneriat de Facultatea de Științe Economice cu Camera de Comerț și 

Industrie Bacău și cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, mai 2016 

- Coordonare studenţi la cercuri ştiinţifice studenţeşti la Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

studenţeşti „Economia contemporană şi realităţile româneşti”(31 martie 2016, 23-24 mai 

2018 și 23-24 mai 2019)  
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 - Îndrumarea studenților în vederea realizării diferitelor lucrări cu caracter practic (proiecte 

economice și referate); 

- Evaluarea studenților pe parcursul semestrului; 

- Coordonarea lucrărilor de licenţă la specializările Administrarea Afacerilor şi Marketing;  

- Publicarea de cărţi, cursuri universitare, studii şi articole; 

- Participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

 -  

Perioada 2006- 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

În perioada 2010- prezent am pregătit şi susţinut seminarii la disciplinele: Management, 

Cultura antreprenorială, Managementul IMM-urilor, Logistica mărfurilor, Marketing turistic, 

Managementul afacerilor, Proiecte și planuri de afaceri, Management strategic, 

Antreprenoriat; 

- îndrumarea studenților în vederea realizării diferitelor lucrări cu caracter practic (proiecte 

economice și referate); 

- evaluarea studenților pe parcursul semestrului; 

- coordonarea lucrărilor de licenţă la specializările Administrarea Afacerilor şi Marketing;  

- publicarea de cărţi, cursuri universitare, studii şi articole; 

- participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice internaţionale. 

 Alte activităţi şi responsabilităţi:  

- Responsabil cu managementul cercetării științifice și relațiile internaționale al Facultății 

de Științe Economice 2008-2013; 

- Membru în cadrul Consiliului Departamentului Marketing şi Management, responsabil 

cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii internaţionale conform adresei către Senat 

nr.1204/15.09.2011; 

- Secretar al Comisiei de licenţă, specializarea Marketing, Facultatea 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; 

- Secretar al Comisiei de licenţă, specializarea Administrarea Afacerilor, Facultatea de 

Ştiinţe Economice, septembrie 2015; 

- Membru în colectivul pentru întocmirea dosarului pentru autorizare provizorie 
programului de studii de master MAAMM, februarie 2015; 

- Membru în comitetul de organizare al Seminarului regional ”Bursa – un mecanism 

simplu și accesibil pentru investiții” organizat de compania ESTINVEST și Bursa de 

Valori București, împreună cu Facultatea de Științe Economice, la care au participat 

studenții de la specializarea Administrarea Afacerilor, anul III, aprilie 2014; 

- Membru al comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivelul programului de studii 

Administrarea Afacerilor, IF, octombrie 2012 şi mai 2014 şi la nivelul programului de 

studii MK-ID, septembrie 2014; 

- Membru în cadrul colectivului pentru întocmirea dosarului de acreditare a programului 

de studii Administrarea Afacerilor, IF, mai 2014; 

- Expert cercetare (04.06.2014-31.08.2014) în cadrul proiectului „Extinderea oportunităților 

de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri”, 

POSDRU/156/1.2/G137623; 

- Expert pe termen scurt - îndrumător practică (08.10.2012- 28.02.2013) în cadrul 

proiectului „Convergența pregătirii universitare cu viața activă în domeniul economic”, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; POSDRU/ 90/2.1/S/63960; 

- Membru în cadrul Comisiei pentru Aducerea la îndeplinire a Ordinului MECTS 
nr.5703/2011, responsabil program de studii de licenţă Administrarea Afacerilor, iunie 

2012; 

- Membru al comisiei de proiect în cadrul proiectului educațional „Planuri de afaceri. 

Planuri de viitor” realizat în parteneriat de Facultatea de Științe Economice cu Camera de 

Comerț și Industrie Bacău și cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, iunie 2011; 

- Membru în cadrul Comisiei pentru asigurarea calităţii programelor de practică, sociale 

şi extracurriculare, iulie 2011; 

- Membru în colectivul pentru întocmirea dosarului în vederea autorizării programului de 

studii Administrarea Afacerilor –IF din cadrul Facultăţii de Științe Economice, 2009; 

- Promovarea imaginii facultăţii prin acţiunea „Porţile deschise” - prezentarea ofertei 

educaţionale  
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice  

Str. Spiru Haret, Nr. 8, 600114, Bacău  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 2001-2006 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Diverse activități economice 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Relad Pharma Bucureşti S.A., punct de lucru Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Sector farmaceutic 

  

Perioada 1997-2001 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Diverse activități economice 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Barter Grup S.A. Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Prestări servicii 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 2008-Decembrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 

  Şcoala Doctorală de Economie, Iaşi 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
  Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice 
  Domeniul de doctorat: Management 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

Studii postuniversitare de doctorat 

  

Perioada   2006-2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

   Universitatea „George Bacovia”, Bacău 

 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Management  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă master, specializarea „Management financiar contabil” 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

Studii postuniversitare de master 

  

Perioada   2006-2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

   Universitatea din  Bacău, Facultatea de Științe Economice 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Marketing  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă master, specializarea „Strategii de marketing și comunicare în afaceri” 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

Studii postuniversitare de master 

  

Perioada   2006-2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

  Universitatea „George Bacovia”, Bacău 
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Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

  DPPD (Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic) 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de studii postuniversitare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

Studii postuniversitare  

  

Perioada 1994-1997 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

   Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere și Ştiinţe  

 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

 Specializarea Marketing 

Calificarea / diploma obţinută    Economist, Diplomă de licență 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

Studii universitare  

  

Perioada   1991-1994 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

  Liceul Teoretic Lucrețiu Pătrășcanu, Bacău 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

  Profil real Matematică-Fizică 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învățământ 

Studii liceale  

  

Perfecționare - Certificate of Participation presented to Popovici Nicoleta for demostrating commitment to 

your leadership growth by attending Live 2 Lead: featuring John C. Maxwell, Chris Hogan, 

Angela Ahrendts, Rachel Buckingham, LIVE 2 LEAD, 2020; 

- Certificate of Participation presented to Popovici Nicoleta for demostrating commitment to 

your leadership growth by attending Live 2 Lead: featuring John C. Maxwell, Carly 

Fiorina, Daniel Pink, Debra Searle, Tyler Perry, LIVE 2 LEAD, 2019; 

- Certificate of Participation presented to Ciucescu Nicoleta for demostrating commitment to 

your leadership growth by attending Live 2 Lead: featuring John C. Maxwell, Dave 

Ramsey, Warrick Dunn and Cheryl Bachelder, LIVE 2 LEAD, 2018 

- Certificat de absolvire în cadrul proiectului „Proiect integrat pentru sporirea calităţii 

resurselor umane implicate în activitatea de management”, Cod MySMIS: 116957, finanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020 –Axa 

proiritară 3: „Locuri de muncă pentru toţi” pentru participarea la absolvirea sesiunii de 

formare profesională, organizată în regiunea NORD-EST- judeţul Bacău în perioada 05-

14.04.2019, cu tema „Workshop de Comunicare și negocire”; 

- Atestat de participare în cadrul proiectului „Proiect integrat pentru sporirea calităţii 

resurselor umane implicate în activitatea de management”, Cod MySMIS: 116957, finanţat 

din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014-2020 –Axa 

proiritară 3: „Locuri de muncă pentru toţi” pentru participarea la absolvirea sesiunii de 

formare profesională, organizată în regiunea NORD-EST- judeţul Bacău în perioada 19-

28.10.2818, cu tema „Finanţe pentru non-finanţişti”; 

- Certificat de participare la programul educaţional de antreprenoriat RubikEdu 2018, proiect 

organizat de Rubikhub, ADR Nord-Est, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, SAS 

- Certificat de participare în sesiunea de pregătire Train the trainers privind dezvoltarea 

programelor de studii şi asigurarea calităţii în învăţământul superior organizată de 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în cadrul proiectului proiectului „Extinderea 

oportunităților de învățare prin inovare, cercetare și interacțiune cu mediul de afaceri”,   

POSDRU/156/1.2/G137623, în perioada 10-12 septembrie 2014; 
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 - curs „Informarea şi educarea despre mediul înconjurător” organizat de Universitatea din 

Bacău în colaborare cu Sogama (Spania), 2008; 

- curs Formarea competențelor în managementul și tehnologia ID, Certificat de absolvire  

acordat de Ministerul Educației și cercetării științifice, Bacău, 2002; 

- curs Inspector resurse umane, Certificat de absolvire acordat de Ministerul muncii şi 

solidarităţii sociale, Agenţia naţională 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 și competențe 

personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Engleză  
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competențe şi abilităţi sociale - o bună capacitate de comunicare obţinută, în special, ca urmare a desfășurării activităților 

didactice;  

- spirit de echipă. 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- competenţe organizatorice dobândite în calitatea de cadru didactic, precum și responsabil 

cu managementul cercetării științifice și relațiile internaționale al Facultății de Științe 

Economice; 

- spirit organizatoric. 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

Competenţe şi aptitudini artistice - lectura; 

- teatrul. 

Alte competenţe şi aptitudini - capacitate de învățare; 

- capacitate de adaptare rapidă; 

- inventivitate. 

Permis de conducere Categoria B 

  

Informații suplimentare Referințe asupra activității profesionale, de cercetare și didactice pot furniza: 

- Prof. univ.dr. TURCU Ovidiu Leonard, Decan al Facultății de Științe Economice, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- Prof. univ.dr. HARJA Eugenia, Director Departament Marketing și Management în 

cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Anexe Lista lucrărilor publicate  

 

 

Martie 2020       Lector. univ. dr. Popovici (Ciucescu) Nicoleta 

         

            


