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Informații personale 
 

Nume/Prenume  CHIRIŢĂ NORA - MONICA  

Adresa  Calea Dorobantilor, nr.116, bl.6, sc.A, et.5, ap. 11, Sector 1, București, România  

Telefon  0722 369 467;     

Fax  021 230 05 99  

E-mail  norachirita@yahoo.com  
 

Cetățenia  Română 
 

Data nașterii  13 NOIEMBRIE 1967 
 

 Sex  Feminin 

 
 
 
 
 

    Februarie 1995 – prezent 
 
   Profesor universitar doctor 
    
 -Cursuri predate în cadrul Facultății de Cibernetcă, Statistică și Informatică Economică: Bazele 
Ciberneticii Economice, Cibernetica sistemelor economice, Dinamică  economică, Teoria deciziei și 
logică decizională, Analiza sistemelor economice, Analiza și diagnoza sistemelor economice, 
Managementul integrat al firmei, Managementul politicilor macroeconomice, Macroeconomie cantitativă, 
Macroeconomie, Cibernetica Intreprinderii, Cibernetica Economiei Nationale. 
 -Îndrumarea studenților pentru lucrările de licență și dizertatie. 
 -Cercetare în calitate de director sau membru în diferite proiecte de cercetare. 
 
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică, Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică - Piața Romană, nr.6, Sector 1, 
București 
 
Învățământ 

 
Perioada 

 

  
Septembrie 1991 – Decembrie 1994 

Funcția sau postul ocupat 
 

Referent de specialitate 

Principalele activități și 
responsabilități 

 
 
 
 

   -Elaborarea de prognoze şi studii pe termen mediu şi scurt,  referitoare la echilibrul macroeconomic 
din sfera reală;  
-Studii privind evoluţia produsului intern brut pe componente;  
-Determinări ale dinamicii şi structurii principalilor indicatori economici precum şi competitivitatea 
economiei româneşti prin studii de comparabilitate internaţională.. 

Numele și adresa angajatorului  Consiliului de Strategie şi Reformă Economică al Guvernului, Comisia Naţională de Prognoză 
 
 
 
 

     

Experiența profesională 
 

Perioada  
 

Funcția sau postul ocupat 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 
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Educație și formare 
 

Perioada 
  

Calificarea/diploma obținută 
 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 
Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 
Perioada 

 

 1986-1991 
 
Diploma în Economie 
 
Cibernetică economică și predicție 
 
 
Academia de Studii Economice, București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică 
 
Studii de licență 
 
 
1993-1996 

Calificarea / diploma obținută 
 

 Doctorat în Cibernetică 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 
 

 Cibernetică economică și predicție 
Doctor în Cibernetică Economică și predicție cu teza "Analiza strategiilor de tranziție la economia de 
piață" 

Numele și tipul instituției de  
învățământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, București, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Studii Doctorale 

 
Perioada 

 
 1999-2004 

Calificarea / diploma obținută 
 

 Diploma în Economie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti,  
Facultatea de Management 
 

 

Proiecte   1. 2015 - Expert pe termen scurt - în cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/138408, "InfoStart 
- Începutul carierei tale în IT”; 

2. 2007-2008 – Director - Piaţa produselor software de realizare a website-urilor,                                        
proiect finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti (A.S.E.) şi  S.C. 
SPHERA  GRUP S.R.L., Proiect nr. 39/2007; 

3. 2007-2008 – Director - Politici manageriale de creştere a rentabilităţii activităţii editoriale, 
proiect finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) şi  S.C. 
EXCLUSIV GROUP S.R.L., Proiect nr. 41/2007; 

4. 2008-2011– Membru - Analiza factorilor si a dinamicilor macroeconomice bazata pe 
cunoastere, utilizand tehnici econometrice si de prelucrare a informatiei – acronimul ECOMA, 
proiect finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) cu Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Management Programe (C.N.M.P.), Tema Nr. 
92-082/1.10.2008; 

5. 2008-2011 – Membru - Cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-
financiare de acţiune în evenimentele de risc extrem. Hazard natural şi accidente tehnologice 
– acronimul PROSTRACT, proiect finanţat, încheiat de Universitatea Ştefan cel Mare din 
Suceava şi Partener Academia de Studii Economice Bucureşti(ASE) cu Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării prin Centrul Naţional de Management Programe (C.N.M.P.), Tema Nr. 32-
143/1.10.2008; 

6. 2008-2011 – Membru - Sisteme de management integrat pentru protecţia economico-
financiară a infrastructurii critice şi a personalului împotriva terorismului de orice natură – 
acronimul SMEFIP, proiect finanţat, încheiat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi 
Partener Academia de Studii Economice Bucureşti(ASE) cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
prin Centrul Naţional de Management Programe (C.N.M.P.), Tema Nr. 82-094/1.10.2008; 

7. 2007-2008 – Membru - Impactul investitiilor straine asupra competitivitatii si cresterii 
economice, in perioada de afirmare a romaniei ca tara membra U.E., utilizand tehnici 
inteligente, proiect finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) şi 
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior(C.N.C.S.I.S.); 



Pag 3 - Curriculum vitae  

Chiriță Nora 

  

 

8. 2007-2010 – Membru - Cresterea securitatii in alimentarea cu energie utilizand modele 
managerial-informatice (E-ENERGY), proiect finanţat, încheiat de Camera de Comerţ şi 
Industrie a Municipiului Bucureşti şi Partener Academia de Studii Economice 
Bucureşti(A.S.E.) cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Management 
Programe (C.N.M.P.)Tema Nr. 42-068/18.09.2007; 

9. 2007-2010– Membru - Mecanisme de promovare a politicii de flexibilitate si securitate 
(„flexicurity”) si de reducere a segmentarii pietei muncii, proiect finanţat, încheiat de Institutul 
National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale şi Partener Academia 
de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) cu  Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul 
Naţional de Management Programe (C.N.M.P.)Tema Nr. 91-089/18.09.2007; 

10. 2007-2010– Membru - Circulatia internationala a fortei de munca din Romania la nivelul 
Uniunii Europene. Impactul integrarii Romaniei asupra fluxului de forta de munca Romania-
U.E., proiect finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) cu 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Centrul Naţional de Management Programe (C.N.M.P.), 
Tema Nr. 91-045/18.09.2007; 

11. 2007-2010– Membru - Corelatii intre caracteristicile socio-economice ale regiunilor de 
dezvoltare si nivelul economiei informale: estimari, analize si scenarii, proiect finanţat, încheiat 
de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin 
Centrul Naţional de Management Programe (C.N.M.P.), Tema Nr. 91-054/18.09.2007; 

12. 2007-2008 – Membru - Marketingul relaţional, fundament al relaţiilor furnizor-client, proiect 
finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) şi  S.C. ADVANCED 
SECURITY TECHNOLOGIES  S.R.L., Proiect nr. 38/2007; 

13. 2007-2008 – Membru - Cercetarea motivaţiei în muncă a angajaţiilor din sectorul serviciilor 
din Bucureşti, proiect finanţat, încheiat de Academia de Studii Economice Bucureşti(A.S.E.) şi  
S.C. SPHERA  GRUP S.R.L., Proiect nr. 5/2008; 

 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleză  C1 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user 

Franceză  B1 Independent user B2 Independent user A2 Basic user A1 Basic user B1 Independent user 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competențe și abilități sociale  1. Integrare facilă în vederea lucrului în echipă; 
2. Abilitatea de a susţine public prelegeri şi de a prezenta clar şi sintetic informaţii de larg interes; 
3. Lucrul cu studenţii; 
4. Integrare rapidă în colectivitate; 
5. Comunicare rapidă și relaționare adecvată cu membrii grupului; 
6. Tenacitate și perseverență; 

 

 

Competențe și cunoștințe de 
 utilizare a calculatorului 

 1. Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);  
2. Programare în NetLogo – mediu de programare utilizând agenţii inteligenţi. 
3. WSP,WinQSB,QM - produse program specializate în rezolvarea problemelor de Management 

Cantitativ şi Teoria Deciziei; 
 

     Competențe și aptitudini organizatorice      1. Flexibilitate și adaptabilitate la situațiile determinate de exercitarea unor activități; 
 2. Creativitate și spirit inovator; 
 3. Motivare și angrenare pentru membrii colectivelor de cercetare și a echipelor de lucru; 
 4. Implicare pentru atingerea obiectivelor fixate; 
 5. Dinamism. 
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Alte competențe și aptitudini  Excelente abilități de comunicare; 

Muncă în echipă; 

Capacitatea de a lucra în condiții de stres; 

Organizare şi coordonare călătorii atât cu scop profesional cât şi de recreere. 
 
 
 

Permis de conducere: 
 

  
 

 
Categoria B  
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Informaţii suplimentare: 
 

Membră a Asociaţilor 
profesionale şi    

organizaţiilor ştiinţifice 
 
 
 
 

 
Specializări şi calificări: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premii şi distincţii: 

 
 

Experienţa acumulată în alte 
structuri profesionale: 

  

 

• Membră a Consiliului Director al Asociaţiei Generale a Economiştilor din Romania 
Membră  2008-2014 a Consiliului Editorial al Revistei Economie teoretică şi aplicată,  ISSN  1841-
86786, B+ CNCSIS,  revistă indexată: EconLit, RePEc, DOAJ, EBSCO, ICAAP; 

•  Redactor colaborator la  Editura Economică din anul 2000 

• Membră a Comitetului organizatoric şi al Comitetului Ştiinţific al: 

• Simpozionului anual al Asociaţiei Generale a Economiştilor din Romania-AGER- 
anii 2002-2014 

• Conferinţelor Internaţionale ale AGER  

• Conferinţelor Internaţionale de Cibernetică Economică:  

 

• septembrie – octombrie 1995 – bursa de studii “Managing Transition” organizată de 
Fondul Monetar Internaţional, la Viena, în cadrul Institutului de Studii Economice “Joint 
Vienna Institute” ;   

• iunie – decembrie 1994 – bursa de studii “Macroeconomic Analysis and Policy” 
organizată de Fondului Monetar Internaţional, la Viena în cadrul Institutului de Studii 
Economice “Joint Vienna Institute”; 

• decembrie 1993 – februarie 1994 – stagiu de pregătire practică la Departamentul de 
Planificare Macroeconomică din cadrul Consiliului de Strategie Economică a Guvernului 
Francez, Paris 

• august – noiembrie 1993 – bursa de studii “Market Economies and Financial Analysis” 
organizată de Banca Mondială, în cadrul Universităţii Economice “Charles University” din 
Praga;  

• mai – iulie 1993 – curs de specializare în modelarea macroeconomică, “Macroeconomic 
Modelling” organizat de Agenţia de Dezvoltare Internaţională a SUA (USAID), la 
Bucureşti; 

• februarie – aprilie 1993 – curs de specializare în domeniul Analizei de Proiect,” Project 
Analysis and Decision Making”, organizat de Banca Mondială la Bucureşti; 

• octombrie 2001– octombrie 2002 curs de specializare “Teaching Proffesional 
Standards”, organizat de “Educational Development Center” (SUA), la Bucureşti; 

 

 
DIPLOMA GEORGESCU ROENGEN pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în 
cadrul proiectelor cu finanţare internă şi internaţională pentru anii 2001-2006, 2019. 

 
➢ Coordonarea de structuri profesionale: 

▪ Preşedintă 2010-2015 a Comisiei Naţionale de specialitate – învăţămant profesional, liceal 
– filiera tehnologică şi postliceal pentru domeniul finanţelor, administraţiei, comerţ şi 
servicii, din cadrul Ministerului Educaţiei – avand ca principale atribuţii: 

❖ de a aviza curriculumul şcolar de specialitate: 
▪  pentru formarea profesională iniţială 
▪  programele pentru examenele naţionale  
▪ programele pentru concursurile şcolare şi  

❖ de a face recomandări de măsuri şi propuneri pentru îmbunăţirea programelor 
de perfecţionare a cadrelor didactice de specialitate din învăţămantul 
preuniversitar. 

 
▪ Director Adjunct Direcţia Generală de Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea 

Personalului Didactic – din cadrul Secretariatului de Stat pentru Învăţămant Superior şi 
Integrare Europeană, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin acord de cumul cu 
ASE-ul. Perioada 2000-2005. Principale atribuţii  

 
❖ Asigurarea analizei-diagnozei activităţii de formare profesională a adulţilor prin 

universităţi; 
❖ Participarea la elaborarea de concepţii, strategii de implementare şi evaluare a 

activităţii de educaţie continuă şi formare a adulţilor, a metodologiilor şi 
reglementărilor pe domeniu; 

❖ Monitorizarea managementului activităţii de educaţie şi formare a adulţilor la 
nivelul instituţiilor specializate; 

❖ Elaborarea de cercetări, studii de caz, sinteze pentru dezvoltare profesională a 
adulţilor; 
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▪  În perioada octombrie 2000 – februarie 2005 am  făcut parte din Grupul de Coordonare a 
Componentei Pregătirea Profesorilor din cadrul Proiectului de Reformă a Învăţământului 
Preuniversitar şi în această calitate am participat la realizarea următoarelor proiecte care s-au  
derulat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării:  

 
❖ Proiectul “Atelier pentru Standarde în Profesia Didactică”, cu Banca Mondială prin 

intermediul  Agenţiei Educational Development Center (S.U.A) 
❖ Proiectul “Educaţie Civică – curriculum şi pregătirea profesorilor” co-finanţat de 

Departamentul de Stat al SUA  prin Ambasada SUA la Bucureşti. 
❖ Proiectul “Stagii de formare a Cadrelor didactice”, proiect bilateral româno-francez 

cu finanţarea Serviciului Francez de Cooperare şi Acţiune Culturală. 
❖ Proiectul “Relansarea Învăţământului din Mediul Rural”, cu Banca Mondială prin 

intermediul Agenţiei  Educational Development Center (S.U.A) 
▪ În perioada februarie 2001– februarie 2005 am făcut parte, ca reprezentantă a Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, din grupul interministerial care a proiectat şi a implementat sub 
conducerea Băncii Mondiale Primul Plan Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă din 
România. 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 Septembrie  2021                                              Prof.univ.dr. Chiriță Nora 
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