Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

TITAN EMILIA
Str. Ion Ţuculescu, nr. 19, bl. 37C., ap. 52, sector 3, Bucuresti
Romania

Telefon(oane) +04074437.29.92
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

emilia_titan@yahoo.com
Romana
10 august 1964
Feminin

Locul de muncă vizat / Membru CNSPIS – Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului
Domeniul ocupaţional Superior
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

2016 – 2018
Viepresedinte CNSPIS – Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului
elaborarea de studii privind elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a
învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii,
fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul superior, pentru anii universitari 2016-2017 si
2017-2018
UEFISCDI, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2008 – prezent
Prodecan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Responsabil cu pregătirea profesională
Membru in comisia de admitere a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, P-ţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, oficiul poştal 22, România
Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
2010-2015
Expert European Statistical Advisory Committee

Activităţi şi responsabilităţi principale Consilere și consultanță privind:
- relevanța programului statistic comunitar pentru cerințele integrării și dezvoltării europene;
- realizarea echilibrul în ceea ce privește prioritățile pentru diferite activități ale statisticii oficiale;
- avizarea programelor statsitice anuale și multianuale;
- consiliază Comisia privind modul în care trebuie să se îmbunătățească statisticile comunitare pentru
utilizatori, luând în considerare costurile suportate de furnizorii și producătorii de informații.
Numele şi adresa angajatorului
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European Commision, EUROSTAT Brussels

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Organism de guvernare al ESS

2013-prezent
Cercetator stiintific gr. I
Analize cantitative socio-economice la nivel macroeconomic
Institutul de Economie Naţională- Casa Academiei - Bucuresti sector 5, Calea 13 Septembrie nr.13,
cod postal 050711
2013-prezent
Expert evaluator UEFISCDI I
Evaluare propuneri proiecte anii 2013, 2015, TE 2016, PE 2016
UEFISCDI, Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, Cod 010362, București.
Perioada

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2007-prezent
Conducător de doctorat: domeniul Cibernetică şi Statistică Economică
Indrumare doctoranzi domeniul Cibernetică şi Statistică Economică:
8 doctoranzi in indrumare, in diferite stadii ale cercetarii
6 cercetatori care au obtinut titlul de doctor in economie
Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, P-ţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, oficiul poştal 22, România
Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
2003 - prezent
Profesor universitar titular

Activitate didactică la disciplinele “Statistică”; “Econometrie”, “Metode cantitative in studiul pietei”,
“Statistică socială” (ciclurile licență și master);
Coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă sau de dizertaţie ale studenţilor, absolvenţi ai Facultăţii de
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Experiență managerială:
-

MANAGER PROIECT al Contractului POSDRU/90/2.1/S/63784, „Sisteme moderne de practică
pentru facilitarea accesului la piaţa muncii pentru viitorii specialişti în Statistică şi previziune economică
sau Informatică economică” cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 ”Investeşte în oameni!”;

-

DIRECTOR PROIECT ASE al proiectelor:
1. Proiect PN II –Parteneriate 92-130/2008, Eficientizarea finanţării IMM-urilor inovative în
România în condiţiile integrării în UE şi ale globalizării;
2. Proiect PN II –Parteneriate 92-098/2008, Previziuni privind evoluţia ocupaţiilor în România
în noua economie;
3. Proiect PN II –Parteneriate, nr. 91-018/2007, Efectele economice şi sociale ale industriilor
culturale-creative din România;
4. Contract de cercetare CERES nr. 4-PPI/2004, Impactul salariului minim asupra ocupării şi
competitivităţii firmelor;
5. Contract de cercetare CERES nr. C4 - 114/4.11.2004, Migraţia forţei de muncă şi
dezvoltarea durabilă a României

Activitate de cercetare:
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EXPERT CHEIE in cadrul:

1. Contractului de servicii nr. C/511/1/1/S/12/000/05/S0 din 14.05.2013, Completarea
indicatorilor de rezultat comuni şi adiţionali prevăzuţi în cadrul fişelor măsurilor din PNDR pentru
proiectele finalizate” beneficiar Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, per.: 2013-2015;
2. Contract nr. 2/RO-CH/RSRP, „Desing of a sustainable energy model by inclusion of
behavioural and social parameters”, perioada de derulare 2012-2015
3. Contractului de servicii “Completarea indicatorilor de rezultat comuni si aditionali prevazuti in
cadrul fiselor masurilor din PNDR pentru proiectele finalizate pana la data de 31 decembrie
2009”
4. Contract international UNFPA-71305-FPA90-53200-ROU1P102-PU7074-GGS, United
Nations Population Fund. Gender Generation Survey;
5. Contract pentru servicii de consultanţă nr. 17/25.05.2006, System of indicators for social
protection, cofinanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca
Mondială);
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
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CERCETATOR SENIOR in cadrul proiectelor:
1. PNII nr.329/2014, Instrumente eco-economice viabile pentru cuantificarea serviciilor
ecosistemelor de pe teritoriul României, perioada: 2014-2016;
2. Proiect PN II –Parteneriate 92091/01.10.2008, Analiza corelaţiei dintre cheltuielile de
cercetare-dezvoltare şi performanţa economică a principalelor companii din România, perioada
de derulare 2008-2011;
3. Proiect PN II –Parteneriate nr. 91- 039/2007, Metodologie de evaluare a impactului
politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale în plan regional şi
naţional;
4. Proiect PN II –Parteneriate 92-087/2008, Familia monoparentală, securitatea economică
şi politica guvernamentală. Metodologie de evaluare a calităţii vieţii familiilor monoparentale din
Romania
5. Proiect PN II –Parteneriate, nr. 91-036/2007, Modele de impact ale salariului minim
asupra ocupării şi politicii salariale a firmei;
6. Proiect PN II – Parteneriate, nr. 11-014/14.09.2007, Sistem suport pentru integrarea
activităţilor de planificare a resurselor şi programare a activităţilor cu managementul proceselor
de fabricaţie în organizaţiile virtuale;
7. Proiect PN II –Parteneriate, nr. 91-050/2007, Diminuarea inegalităţilor – condiţie esenţială
a coeziunii economice şi sociale. Asigurarea calităţii integrării europene;
8. Proiect PN II – Parteneriate, nr. 91-052/2007, Modelarea şi evaluarea impactului
investiţiilor directe naţionale si internationale asupra pietei muncii si evolutiilor macroeconomice
din România;
9. Proiect CNCSIS Tip A nr. 1324/2006, Model integrat de analiză şi previziune ierarhică a
ofertei şi cererii satisfăcute de produse industriale şi servicii în cadrul pieţei unice europene;
10. Contract de cercetare CEEX 06-D8-87/ oct. 2006, Coordonate economice şi dimensiuni
ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană;
11. Contract de cercetare CEEX 06-D8-65/26.07.2006, Modelul sistemului informaţional
naţional pentru caracterizarea noii economii în România;
12. Contract de cercetare CEEX nr. CEx 06-D8 70/ iulie 2006, Productivitate, salarii, ocupare
si conexiunea dintre ele din perspectiva integrarii in UE;
13. Contract de cercetare CEEX nr. CEx 05-D8-22/5.10.2005, Îmbătrânirea demografica in
românia. Implicatii economice si sociale;
14. Contract de cercetare CEEX nr. CEx 05-D8- 61/10.10.2005, Proiecţia ocupării şi a
deficitului de calificări pe termen scurt şi mediu;
15. Contract de cercetare CEEX nr. 05-D8-66/11.10.2005, Eficienţa învăţământului universitar
în romania în perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional-formative;
16. Contract de cercetare CEEX nr. 05-D8-65/11.10.2005, Corupţia şi calitatea serviciilor din
sectorul public în perspectiva integrarii europene;
17. Contract de cercetare CEEX 05-D8-78/19.10.2005, Sistem de previziune a schimbărilor şi
evoluţiilor demografice, evaluarea impactului şi răspuns rapid

Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, P-ţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, oficiul poştal 22, România
Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
1997-2003

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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

Conferenţiar universitar titular
Activitate didactică la disciplinele “Statistică”; “Statistica macroeconomica”.
Activitate de cercetare:
director de proiect: Contract de cercetare CERES PP3 nr. 224/26.11.2002, Impactul inflaţiei
asupra competitivităţii şi a dezvoltării unor structuri economice viabile; Influenţa restructurării
economice asupra sistemului de preţuri, perioada de derulare 2002-2004.
cercetator senior in cadrul proiectelor: 1. Contract de cercetare CERES PP3 nr.
PP11/25.11.2002, Capacitatea de satisfacere a cererii interne de catre sistemul productiv
national; prioritati in restructurarea productiei pentru cresterea competitivitatii interne; 2. Contract
nr. 33480/2002, cod CNCSIS 915- Strategii şi politici regionale ale dezvoltării turismului
dunărean; măsurarea impactului turismului asupra economiilor ţărilor riverane Dunării; 3.
Contract nr. 534/2001 – Indicatori şi metode de cuantificare şi analiză a mediului social, politici
publice în domeniul social; 4. Contract nr. 536/2000 Tema B15 Efecte economice ale reformei.
Eficienţa restructurării şi creşterii economice; 5. Contract 98/1999 – Pachete de programe pentru
implementarea metodologiei de analiză a datelor cu aplicaţii în domeniul muncii şi protecţiei
sociale
Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, P-ta Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374, oficiul postal 22, Romania
Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
1994-1997
Lector universitar titular
Activitate didactică la disciplinele “Statistică”; “Statistica macroeconomică”;
Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, P-ta Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374, oficiul postal 22, Romania
Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
1991- 1994
Asistent universitar titular
Activitate didactică la disciplinele “Statistică”; "Statistica I”, “Statistica II”, “Statistica in comert, turism,
servicii”;
Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică, P-ta Romana nr.6, sector 1, Bucuresti, cod 010374, oficiul postal 22, Romania
Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare

1990 – 1991
Economist
Aplicarea metodelor statistice în domeniul cercetării medicale
Institutul Dr. I. Cantacuzino, Bucuresti
Cercetare

Perioada

1986-1989

Funcţia sau postul ocupat

Economist

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
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Analize economice şi statistice
I.I.C. Giurgiu
cercetare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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

2009
Cursuri de formare continuă “Management universitar”
Management universitar
Academia de Studii Economice Bucuresti

2003
Curs ”Professional Adult Education Methods in Practice”, Hamburg
Metode educaţionale
Hamburg University, Germany

1995
Diploma de doctor în economie
Domeniul Economic, specializarea Cibernetică şi Statistică Economică
Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică
ISCED 6

1982-1986
Licenţiat în economie, Facultatea de Planificare şi Cibernetică
Statistică şi planificare economică
Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Planificare şi Cibernetică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Membru al unor organizaţii

Membru al Consiliului Statistic Naţional, 2009-2016, numită prin decizia Primului Ministru,
nr.753/02.11.2009
Membru al Consiliului Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, din anul
2008
Membru al Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din București, din anul
2016
Membru al Comisiei “Statistică macroeconomică şi comparaţii internaţionale” a Comitetului
de Avizare Metodologică a Institutului Naţional de Statistică, 2009-2016
Membru în asociaţii profesionale:
 Societatea Romană de Statistică
 Asociaţia Generală a Economiştilor din România
 Asociatia Română de Ştiinţe Regionale
 Asociaţia Europeană de Ştiinţe Regionale
 Asociatia Internationala de Stiinte Regionale
 Membru in board-ul European Courses in Advanced Statistics

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
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romana
Engleza, franceza,

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Engleza

franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi aptitudini

Diplome şi distincţii

Februarie 2018
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- abilităţi sociale: spirit de echipă; capacitate de adaptare; bună capacitate de comunicare
- abilităţi organizatorice: coordonator al unor echipe de cercetare, experienţă în managementul proiectelor
- aptitudini tehnice: buna cunoastere si aplicare a metodelor statistico-econometrice de analiza a fenomenelor
a pachetelor de programe specializate în statistică, econometrie: Statistica, SPSS
Diploma de Excelenţă Virgil Madgearu, pentru activitatea profesional-ştiinţifică de excepţie, ASE,
2006.
Diploma “Nicolae Georgescu –Roegen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
ştiinţifică în anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Prof. univ. dr. Emilia Ţiţan

