
 

  
 

 

 

 

Curriculum vitae  
Europass   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANASTASE ILEANA 
Adresă loc de muncă Strada .Mugurului  nr.49A, 900012, Constanţa, România 

Telefon(oane) + 040241541026, +040722367993 
+040741153133 , +040722515068 

  

Fax(uri) + 040241541026 
E-mail(uri) anastaseileana@gmail.com 

  

Cetăţenie Română 
  

Data naşterii 20.03.1968 
  

Sex Feminin  
  

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

 
  UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA 
 

     Profesor asociat 

 
  

Experienţa profesională  
 

 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 – 2017 
2018 - 2019 
Profesor suplinitor 
 
Activitate didactică de predare, instruire practică şi evaluare 
Activităţi didactice la aria curriculară  : Comert , Economic Clasele IX-XII,  
- Discipline : 
- Comunicare profesională 
-           Contabilitatea unității ec 
-           Protecția consumatorilor si a mediului 
-           Marchetingul Afacerilor  
-           Mediul Concurențial al Afacerilor 
-           Analiza pieței  
-           Negocierea Vânzării 
-           Tehnici de marketing     
-           Reclamă și publicitate , etc 
 
Liceul Tehnologic I.N.Roman , str Cuza Voda nr 80, 900697,Constanţa,România        
Activităţi didactice  / Învăţământ  preuniversitar 



 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  
 
  2016 - prezent 

Administrator de Patrimoniu  

Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa, Str. Decebal nr. 15, Constanţa, România 
Ca și Administrator patrimoniu ,constitui, dezvolt, protejeaz, evalueaz, claseaz, 

administreaz, cerceteaz, interpretaz si valorific patrimoniul institutiei in  concordanta cu 

politica institutiei unde lucreaz, in scopul cunoasterii, educarii si recrearii publicului.  

 
2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lect  universitar doctor (Prof. Asociat )     
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activitate didactică de predare, seminarizare, instruire practică şi evaluare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tomis  ,str Petru Vulcan  nr 100 Constanţa ,900628 , România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi didactice / Învăţământ superior  

Discipline Economie Europeană, Asigurări și Protecție Socială , Comunicarea în Afaceri , Management. 
Strategic, Administrarea. Întreprinderii. în  Turism   

  
Perioada    2013 - 2018 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor  dr. 
      Activitate didactică de predare, instruire practică şi evaluare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice la aria curriculară  : Alimentație / Comert , Economic Clasele IX-XII  

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Colegiul Comercial,, Carol I,, str Decebal nr 15 , 900665 Constanţa, România  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi didactice  / Învăţământ  preuniversitar 
Discipline : 
-  Sortimentul preparatelor și băuturilor 
- Servirea preparatelor și băuturilor 
-  Tehnica servirii 
-           Comunicare profesională 
-           Contabilitatea unității ec 
-           Protecția consumatorilor si a mediului 
-           Marchetingul Afacerilor  
-           Mediul Concurențial al Afacerilor 
-           Analiza pieței  
-           Negocierea Vânzării 
-           Tehnici de marketing     
-           Reclamă și publicitate , etc  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Curriculum vitae  

ANASTASE ILEANA 

 2012 - 20013    
 
   Profesor suplinitor  
 

   Activitate didactică de predare , instruire practică şi evaluare 
Activităţi didactice la aria curriculară , Ed.Tehnologica, Clasele V-VIII 

  Scoala nr. 28 "Dan Barbilian"  Str. Decebal nr. 15,900665, Constanţa, România 
 
     Activităţi didactice / Învăţământ preuniversitar 

Perioada 2012 - 2013 
Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activitate didactică de predare, instruire practică şi evaluare 
Activităţi didactice la aria curriculară , Ed.Tehnologica, Clasele V-VIII 
 



Numele şi adresa angajatorului Scoala  nr 5 Nicolae Iorga, str. Nicolae Iorga, nr.16, 900622 ,Constanţa, România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
                 ANASTASE ILEANA 

Activităţi didactice / Învăţământ preuniversitar 
 
 
2012 - 2013 
Profesor suplinitor 
 
Activitate didactică de predare, instruire practică şi evaluare 
Activităţi didactice la aria curriculară  : Comert , Economic Clasele IX-XII,  
- Discipline : 
- Comunicare profesională 
-           Contabilitatea unității ec 
-           Protecția consumatorilor si a mediului 
-           Marchetingul Afacerilor  
-           Mediul Concurențial al Afacerilor 
-           Analiza pieței  
-           Negocierea Vânzării 
-           Tehnici de marketing     
-           Reclamă și publicitate , etc 
 
Liceul Tehnologic I.N.Roman , str Cuza Voda nr 80, 900697,Constanţa,România        
Activităţi didactice  / Învăţământ  preuniversitar 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 

 
2008 - 2011 
Preparator , Asistent , Lector  , doctorand, (Prof.Asociat ) 
Activitate didactică de predare, seminarizare, instruire practică şi evaluare 
 
Universitatea Libera Internațională din Chișinău, Republica Moldova str. Valaicu Pârcălab, 52, 
Chişinău, MD 2012 
Activităţi didactice / Învăţământ superior 

Discipline - Economia Întreprinderi  
                  - Management 
                  - Management General 
                 - Comunicarea in grup profesionala si a resurselor umane 
                 - Marketing 
                 - Comunicarea în afaceri ,  
                 - Management. strategic, 
 
   2007 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor debutant 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activitate de predare şi evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa, Str. Decebal nr. 15, Constanţa, România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi didactice  / Învăţământ  preuniversitar 
Discipline : 
- Comunicare profesională 
- Contabilitatea unități ec 
- Protecția consumatorilor și a mediului 
- Marchetingul Afacerilor  
- Mediul Concurențial al Afacerilor 
- Analiza pieței  
- Negocierea Vânzării 
- Tehnici de marketing 
- Reclamă şi publicitate , etc 



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
ANASTASE ILEANA 

    
 
1984 – 2007 

  Vanzator – gestionar – sef statie peco 
Activitate Vânzare produse petroliere prin ,coordonare, indrumare, verificare, intocmirea diverselor 
rapoarte, documente si raspunderea  pentru o buna desfasurare a activitatii din cadrul serviciului de 
Gestionar - Sef Statie Peco 

Peco - SC.PETROM SA - OMV Constanta 
 
Activitate comert 
 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
 

 Activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

 activitate 

 
 
 

   2014-2015 
Consilier Juridic  
-ȋntocmirea și adaptare a  toate tipurile de contracte comerciale la interesele firmei ȋn raport cu 
cerințele clienților; 
-avizarea tuturor actele juridice; 
-verificarea legalitatăți actelor cu caracter juridic si administrativ; 
-urmărirea termenelor limita din contractele cu partenerii, clientii sau alte imprejurari comerciale; 
-  evidenta contractelor de inchiriere ale spatiilor comerciale detinute de societate; 
-deschiderea și ȋnchiderea punctelor de lucru și obținerea autorizațiilor de funcționare pentru 
acestea;etc. 
SC.ANGELO ALEX SRL ,Constanța ,Comerț 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010 - 2014 
Calificarea / diploma obţinută  

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Specializarea: Drept 
 
Teoria generala a dreptului ,istoria dreptului romanesc ,drept constitutional si institutii politice 
,introducerea in stiintele economice , drept roman , engleza ,drept civil ,drept administrativ , drept 
penal ,dreptyl finantelor publice ,dreptul international public, drept civil teoria 
obligatiilor,criminologie , drept fiscal ,etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Universitatea Spiru Haret  Constanţa, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională Nivel ISCED=5 

Perioada 2008– 2013 
Calificarea / diploma obţinută    Doctor în Economie 



 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
Curriculum vitae  

ANASTASE ILEANA 

Specializarea: Economie 
Informatica  , Limba Franceza  , Istoria si Metodologia domeniului de cercetare  , 08.00.05 
Economie si Management (in ramura ) 
Universitatea Libera Internationala din Chisinau, Republica Moldova   Facultatea de Stiinte  Economice 
Atestat  de echivalare  Diplomei de Doctor in Economie ,cu seria M si nr 0001896  . 
 
Nivel ISCED=6 

 
  2018 
 Certificat de Absolvire 

Curs de perfectionare,, Mentor~ 
SC SCHOOL CONSULTING SRL 

  
2018 
 Certificat de Absolvire 

Curs de perfectionare,, Leadership~ 
SC SCHOOL CONSULTING SRL 

 
    2016 

Certificat de Absolvire  
Curs de inițiere perfecționare - 40 ore, Expert Achiziții Publice  
EXPERT BUSINESS CENTER BUCUREȘTI 

 
   2013 

Certificat de Absolvire  
Curs de perfectionare  ,,Competente Antreprenoriale ,, 96 ore  
Institutul IRECSON  Bucuresti . 
Economie Antreprenoriala , management antreprenorial 
 

  



                                              
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
 Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae  
ANASTASE ILEANA 

 
2013 
ATESTAT  DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC  
Curs de formare continua ,, Management Educational European ,, cu durata de 180 ore si 60 credite . 
Fundatia CulturalUmanitara ,, Henri Coanda ,,Oradea Centrul de formare  profesionala Constanta , 
2011    
 Certificat de Absolvire  
Curs de perfectionare 66 ore, Curs de ,,Inspector (Referent ) Resurse Umane  ,,- CNFPA 
IDRU Constanta 
2011 
Certificat de Absolvire  
Curs de formare competențe, certificare și autorizare profesională                                               
Curs de ,,Evaluator de Competente Profesionale ,, 42 ore  
IDRU Constanta 
2010 
Certificat de Absolvire  
Curs de formare competențe, certificare și autorizare profesională .Curs de ,,Formator  ,,70 ore,eliberat de 
CFPDR Marketing-ul formarii , evaluarea participantilor la formare , realizarea activ de formare , etc. 
 
2009 
Certificat de Absolvire - 120 ore ,, Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si 
stingerii incendiului  ,,eliberat de IDRU  Constanta , 
 
2009 

  Certificat de Absolvire- 90 ore ,,Specialist in domeniul securitatii in munca ,,eliberat de 
IDRU   Constanta , 

 
 
2009 
Certificat de Absolvire  
Curs  de ,,Evaluator al Riscurilor pentru Securitate si Sanatate in Muncă   ,,- Universitatea Biotera București  
Bucuresti , curs postuniversitar de perfectionare , 190 ore 
 
2009 
Curs de Mediere   
Eliberat de Asociatia Centrul de Mediere Craiova,  80 ore Autorizatie de Mediator , nr 02736 seria A, din 
30 .10.2010 ,Hotararea nr 944 data de Consilul   de Mediere  , CIF 28164160 
 
 
2005  -  2007  
 
Diplomă de Master 
 
Specializarea - Relatii Economice Europene , Economia Integrarii Europene 
 
Economie publica , ec internationala , economia dezvoltariii ,relatii ec internationale , uniunea europeana in 
contextul rele c internationale , regionalism si multilaterism in comertul international , economia integrarii 
europene , piata unica europeana si negocierile de aderare ,integrarea monetara europeana si politici 
fiscale , organizatii si institutii ec internationale , politici comunitare , aderarea romaniei la UE, concurenta si 
competivitate , extinderea UE ,studii de caz , integrarea ec europeana  post – aderare , constitutia UE si 
integrarea politica europeana ,proiecte cu finantare europeana . 
 
Universitatea „ Oradea” –  Facultatea de Stiinte Economice, 
 
Nivel ISCED=5  



Perioada 2005  -  2007  
 
Diplomă de Master 

Calificarea / diploma obţinută Specializarea - Managementul  Administratiei Publice 
  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite  

Economie publica , principii de management , management financiar , finante publice , managementul 
serviciilor publice , legislatie in administratia publica , evaluare patrimoniala , managementul resurselor 
umane in administratia publica , metode si tehnici decizionale utilizate in managementul public , strategii 
politice locale , baze de date aplicate in management , managementul proiectelor , uniunea europeana in 
contextual relatiilor ec internationale , etica in administratia publica ,comunicare si negociere , 
managementul calitatii totale in administratia publica .    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Universitatea „ Oradea” –  Facultatea de Stiinte Economice 
 
 
Nivel ISCED=5 

  
Perioada 2003 - 2004   

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie, Psihologie şcolară, Metodica predării Psihologia educatiei , introducere in 
pedagogie ,teoria si metodologia curriculum-ului,teoria si  metodologia instruirii ,teoria si metodologia 
evaluarii , Didactica specialitatii ,practica pedagogica I si II , sociologia educatiei , management educational  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Spiru Haret  Constanta , Facultatea de Drept si Administratie Publica  
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel ISCED=5 

  

  

Perioada 2002  -2005                   
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Specializarea: Managementul Afacerilor 
Economie politica , matematici aplicate in economie ,teoria  generala a dreptului ,statistica ,bazele 
contabilitatii ,bazele informaticii,birotica si corespondenta ,engleza ,geografie economica ,finante generale , 
management,contabilitatea  intreprinderii , limbaje de programare si baze de date , drept comercial , 
birotica si corespondenta comerciala , bazele marketingului , managementul productiei , finantele 
intreprinderii , politologie , managementul productiei , managementul aprovizionarii si desfacerii , moneda si 
credit , tranzactii ec internationale , managementul in transporturi si telecomunicatii , managementul 
serviciilor , managementul micilor afaceri , corespondenta comerciala in limba engleza , managementul 
resurselor umane ,marketingul international , burse de marfuri si valori , eficienta investitiilor , analiza activ 
ec-financiare ,istoria economiei nationale , proiecte ec, sisteme informatice in management , audit 
financiar , asigurari de bunuri si persoane , management  comparat .  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea „ Gaudeamus”  Constanta, Facultatea de Management, Examen  de licenta –      
Universitatea „ Oradea” –  Facultatea de Stiinte Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel ISCED=5 
 

Curriculum vitae  
ANASTASE ILEANA 

 

Perioada 1999 - 2002   
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat  

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Specializarea:  Matematica – Fizica 
Limba şi literatura română, matematică, istorie, geografie, fizică ,chimie ,engleza , biologie ,logica 
.economie , filozofie , psihologie 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Grup Scolar Industrial ,,Ion  Banescu ‚’’ Mangalia - Teoretic - Real       

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nivel ISCED=3 
 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scriere 
Nivel european (*)  Abilităţi de 

ascultare 
Abilităţi de 

citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  Incepator Incepator Incepator Incepator Incepator  
Franceză  Incepator Incepator Incepator Incepator Incepator 

  
  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Capacitate de lucru în echipă şi comunicare interpersonală  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice Capacitate de mobilizare a eforturilor şi de organizare sporită  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Windows XP-Word, Power Point, Excel,  

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

   Muzică  

  

Alte competenţe şi aptitudini Inclinaţie cǎtre cercetǎri fundamentale întreprinse în cadrul unor colective de cercetǎtori 
, 
Membru în Analele Institutului Naţional de Cercetāri Economice ,ediţia a IV a ,nr 1 , 
ISSN 1857-3630, ISBN 978-9975-4326-6-5,Chiṣināu 2014 
Cercetātor ṣtiinţific asociat la realizarea proiectului de cercetare aplicativā 
,,11.817.08.29 A ,,Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici ṣi 
mijlocii ṣi consolidarea parteneriatului între business ṣi organele administraţiei publice 
ˮ,proiect instituţional din sfera ṣtiinţei ṣi inovārii , realizat în anii 2011 - 2014  ,în cadrul 
Institutului Naţional de Cercetāri Economice. 
Expert asociat la realizarea proiectului Internaţional V4EaP Extended Standard Grant 
No.21370007, ʹʹIntroducing EU standards  in Moldova :towards a new model of  
cooperation and plunning ʹʹ, proiect finanţat de Fondul Internaţional Visegrad ṣi 
implementat în cadrul Institutului Naţional de Cercetāri Economice din Republica 
Moldova . 

  

Permis(e) de conducere categoria B (din 1994) 
  

Informaţii suplimentare    Preṣedinte în  comitetul directoral , al Asociaţiei CDSM Constanṭa 
   Coordonator al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat Constanța 

 Participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi simpozioane internaţionale şi naţionale; 

Publicare  de articole în reviste de specialitate; 

Editāri de carţi. 
  

Anexe Lista de lucrări 



 Subsemnata, am luat la cunoṣtinţā faptul cā, în baza art. 26 din Legea 15/68, 
declaraţiile false, falsul în acte ṣi utilizarea de acte false sunt pedepsite în baza codului 
penal ṣi a legilor speciale. De asemenea, subsemnata autorizeazā prelucrarea datelor 
personale, în baza legii 1/2011. 
 

 Noiembrie 2020   dr.  Ileana Anastase  
 


