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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Conf. Univ. Dr. ANA-MARIA BERCU 
Adresă(e) Iasi, Lunca Cetatuii, str. Naturii, nr. 29, com. Ciurea, 707085 

Telefon(oane) +40232201102, int. 2377 +40745058876 
Fax(uri) +40232217000 

E-mail(uri) bercu@uaic.ro , bercu.ana@gmail.com  
Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 8 iunie 1976 
Sex femeiesc 

Functia vizata Abilitare în Domeniul științific Științe Administrative 
  

Experienţa profesională  

 REF 1 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Iunie 2018, Iunie 2017, Iunie 2016, Iunie 2015 
Profesor Jean Monnet / Director de proiect 
Proiectul european  Jean Monnet - European Regional Competitiveness and 
Human Resource Development, no. 553361-EPP-1-2014-1-RO-EPPJMO-MODULE 
• Activități de predare la disciplinele Managementul relațiilor de muncă și 

Dezvoltarea resurselor umane. 
 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
Învățământ superior 

 
 REF 2 

Perioada 
Funcţia sau locul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Octombrie 2013 - prezent 
Conferențiar universitar doctor 

•   Activități didactice și științifice la disciplinele Managementul performanței în 
Administrația publică, Management strategicîn sectorul public, Analiza 
politicilor publice, Managementul relațiilor de muncă în context european, 
Industrial Relations in European HRM 

•   Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Învățământ superior 
 

 REF 3 
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Perioada 
Funcţia sau locul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Februarie 2008 – Octombrie 2013 
Lector universitar doctor 
• Activități didactice și științifice la disciplinele Managementul performanței în 

Administrația publică, Strategii manageriale publice, Managementul 
relațiilor de muncă în context european, Politici sociale europene, Leadership 
public și dezvoltare organizațională,  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Învățământ superior 

 REF 4 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Ianuarie – Iulie 2013 
Expert pe termen scurt Stiinte Administrative 
Proiectul POSDRU/92/3.1/S/56330, Academia de antreprenoriat bazată pe cunoaștere 
• Promovarea unui nou model de business bazat pe o cultura antreprenorială 

care sa promoveze inovarea printr-o utilizare eficienta a cunoasterii, atat in 
randul întreprinzătorilor (antreprenori) cat si in rândul angajaților 
(intraprenori). 

• Contributie la crearea unei reţele transregionale de expertiză în 
antreprenoriat şi inovaţie, din care vor face parte companii, universităţi şi 
centre de cercetare. 

• Realizarea de studii si analize pentru documentarea activitatilor 
• Cursuri de pregatire profesionala  
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Învățământ superior 

 REF 5 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Iulie 2012 
Profesor Jean  Monnet 
Proiectul european Jean Monnet - Fonction publique et le fonctionnaire europennes, 
Jean Monnet  no. 2010-2603/001-001 
• Expertiza, analize politici, norme si proceduri pentru documentarea 

activitatii 
• Coordonare si orientare a cercetarii 
• Activitati cu studentii, indrumare 
• Responsabil de modulul „Cariera funcționarului public european” – 

redactare si perfectionare suporturi de invatare 
• Realizarea scolii de vara „Perfomanta in functia publica europeana”  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Centrul de Studii Europene 
Învățământ superior 

 REF 6 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate  

Martie 2012 – Aprilie 2013 
Expert pe termen lung - Formator 
Proiectul POSDRU/86/1.2/S/62689, Formarea personalului universitar şi a 
studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul 
managementului universitar 
• Analiza cerintelor pietei muncii, a normelor si procedurilor in vigoare 
• Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru 

utilizarea aplicatiilor dezvoltate in proiect (elearning, sistem de evaluare, 
portal) adaptate cerintelor pietei muncii 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Învățământ superior 

 REF 7 
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Perioada 
Funcţia sau locul ocupat 

 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

1 ianuarie 2011– 15 decembrie 2011 
Cercetator asociat 
Proiect „Perspectivele guvernantei financiare ale UE – sustenabilitatea 
cheltuielilor bugetului european” – Programul Academiei Romane „Guvernanta 
economica si sociala in Uniunea Europeana” 
.- Realizarea de studii de specialitate privind guvernanța financiară și sustenabilitatea 

cheltuielilor bugetului european (rezultatul: publicație științifică, indexată în baza de date 
internaționale – Revista Studii Financiare, vol.l,  2012, ISSN 1582-8654) 

 
  Centrul de Cercetari Financiaare si Monetare – Victor Slavescu 

Cercetare 

 REF 8 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

1 ianuarie 2010 – 15 decembrie 2010 
Cercetator asociat 
Proiect „Evaluarea reformei procesului bugetar la nivelul Uniunii Europene” – proiect 
de cercetare al Academiei Romane din Programul „Evaluarea Starii Economiei 
Nationale 2010-2014” 
- Realizarea de studii de specialitate privind reforma procesului bugetar la nivelul 
Uniunii Europene (venituri și cheltuieli, proces bugetar la nivelul UE, legislație 
aplicabilă).  
 
 
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare – Victor Slavescu 
Cercetare 

 REF 9 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
 
 
 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Septembrie 2007 – septembrie 2010  
Membru în echipa de proiect 
Proiect „Analiza cantitativa si calitativa a efectelor reformei administratiei 
publice asupra procesului de integrare europeana ĩn UE  din perspectiva 
reducerii decalajelor de dezvoltare dintre regiunile economice” - PN II 91-
35/14.09.2007 

 - analize științifice privind reforma administrativă în România și țări ale UE; 
 - analiza capacităţii administrative ĩn contextul Strategiei Lisabona;  
 - raportul reformă administrativă-capacitate administrativă ĩn contextul descentralizării 
şi dezvoltării regionale ĩn România. 
 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
Cercetare 

 REF 10 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate  

Octombrie 2005 – Februarie 2008 
Asistent universitar doctorand 
Activități de seminar  la disciplinele Știința administrației, Sisteme administrative 
comparate, Finanțe locale 

 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Învățământ superior 

 REF 11 
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Perioada 
Funcţia sau locul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate  

Februarie 2002 – Octombrie 2005 
Preparator universitar doctorand 
Activități de seminar Știința administrației, Sisteme administrative comparate, Finanțe 
locale 

 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Învățământ superior 
 

 REF 12 
Perioada 

Funcţia sau locul ocupat 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

1996 – 1997 
Învățător 
Activități specifice învățământului primar 

 
Școala Ioniță Sandu Sturdza, Bacău 
Învățământ primar 

Educație și formare  
 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Decembrie 2015 – Mai 2016 
Cercetător postdoctoral 
 
Cercetare științifică avansată Human Resource Performance as Competitive 
Advantage in Organizations 

 
 
Universitatea din Tel Aviv, Israel 
Învățământ superior 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

2008 
Doctor in Management 
 
Doctor în specializarea Management, domeniul fundamental Ştiinţe economice, titlul 
tezei de doctorat:  „Pregătirea profesională şi cariera personalului din Administraţia 
publică” (conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Anton Rotaru) 
Cunoştinţe de specialitate privind Managementul resurselor umane, Leadership, 
Managementul public, Management strategic, Administraţie publică, 
Management strategic în sectorul public 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 
Școala doctorală  de științe economice 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

2001-2002 
Masterand în Gestiunea resurselor din administraţia publică 
 
Cunoştinţe de specialitate: comportament organizaţional, leadership, comunicare 
managerială, management financiar, legislaţie şi proceduri administrative europene, 
politici publice 
 
 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

1997 – 2001 
Licenţiat în Ştiinţe administrative, şefă de promoţie 
 
Cunoştinţe generale şi de specialitate în domeniul Administraţiei publice: 
Management public, Stiinţa administraţiei, Managementul resurselor umane, 
Gestiunea financiară a instituţiilor publice, Politici publice, Sisteme 
administrative comparate 
 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

1991 – 1996 
Absolventă a Şcolii Normale Ştefan cel Mare, Bacău, profil Învăţători 
 
Cunoştinţe generale şi de specialitate aferente domeniului: Pedagogie, Psihopedagogie, 
Didactică, Metodică 
 
 
Şcoala Normală Ştefan cel Mare, Bacău 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză 
 

 B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba franceză 
 

 B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

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

 Deţinerea unui certificat de competenţă lingvistică (limba franceză) eliberat de 
Facultatea de Litere, Centrul de Limbi Străine şi Formare Continuă, Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza, Iaşi. 
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea reală de încadrare în termenele stabilite dobândită ca urmare a 
participării şi implicării active ca responsabil sau membru în echipa de implementare 
în realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică la nivelul universităţii, dar şi a altor 
instituţii. 
Gândirea orientată spre celălalt, empatia sunt achiziţii obţinute ca urmare a 
formării iniţiale (absolventă a liceului cu profil pedagogic şi un an de experienţă la 
catedra în învăţământul primar) şi dezvoltate ulterior în activitatea profesională din 
cadrul universităţii. 
Gândirea critică şi gândirea creativă sunt achiziţii cognitive bazate pe activitatea 
de cercetare, publicarea a numeroase articole ştiinţifice, participarea la conferinţe, 
simpozioane de specialitate, coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie a 
studenţilor. 
Capacitatea de a lucra în echipă este dobândită prin implicarea şi participarea la 
realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică în calitate de responsabil sau membru 
în echipa de implementare. 
Abilităţile de comunicare sunt rezultatul formării profesionale iniţiale, susţinute 
ulterior de formarea continuă la nivelul studiilor universitare. Sunt un bun orator 
dovedit de înţelegerea de către studenţi a informaţiilor prezentate de mine la 
activităţile de curs şi seminar la discipline precum Managementul performanței în 
Administrația publică, Management strategic în sectorul public, Strategii 
manageriale publice, Managementul relaţiilor de muncă în context european , 
Politici sociale europene, Analiza politiclor publice, Leadership public și dezvoltare 
organizațională (la specializări de master), ceea ce susţine capacitatea de a fi pregătit 
pentru educaţia adulţilor. De asemenea, calitatea de expert în cadrul unor proiecte de 
cercetare dovedeşte orientarea către îmbunătăţirea calităţilor privind metodele şi 
tehnicile de lucru cu adulţii. 
Prin activităţile derulate în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică în calitate de 
responsabil sau membru în echipa de implementare am dovedit reale calităţi de 
formator (titular al cursurilor Competitivitate regională și dezvoltarea resurselor 
umane în cadrul Școlii de Vară European Competitiveness and Human Resource 
Development, în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași și Managementul carierei în funcţia 
publică europeană în cadrul Şcolii de vară Funcţia şi funcţionarul public european, 
Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, visiting 
professor la universități din Franța,  Croația, Republica Cehă, Turcia, Islanda, 
Portugalia, Albania, Republica Moldova. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilități de leadership, structurare, capacitate de sinteza, abilităţi decizionale 
dobândite în cadrul echipelor de lucru constituite în realizarea diferitelor sarcini în 
proiectele de cercetare, proiectele instituţionale, ca membru organizator al mai 
multor conferinţe naţionale şi internaţionale. 
Certificat de Formator eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ianuarie 
2012. 
Certificat de competenţe profesionale pentru management educaţional (eliberat 
de IRMED, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi). 
Certificate şi adeverinţe de competenţe profesionale în utilizarea tehnologiilor de 
învăţare pentru învăţământul deschis la distanţă şi fără frecvenţă. 
Evaluator științific/Reviewer, International Journal of Public Administration, 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCo
de=lpad20,  Web of Science, iunie 2016 – prezent.  
Membru al comitetului editorial, Public Administration Research, publicat de 
Canadian Center of Science and Education, jurnal indexat BDI (AMICUS Canadiana, 
EBSCO, Library and Archives Canada, Open J-Gate, ProQuest, Standard Periodical 
Directory, Universe Digital Library, Wanfang Data), 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/par/about/editorialTeam  din 2011-prezent. 
(15p), din 2011-prezent.  
Evaluator științific/Reviewer, Eastern European Business and Economics Journal , 
Lituania,  http://eebej.eu/Editorial-Board/   din 2015 – prezent. 
Evaluator științific/Reviewer, Acta Universitatis Oeconomica, Universitatea 
Danubius Galați, indexat BDI EBSCO, RePec, EconLit, DOAJ, EconPapers, 
Genamics, http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/index   din 2011- 
prezent.  
Evaluator științific/Reviewer, Sage Journals, USA, http://online.sagepub.com/  
indexat DOAJ, SCOPUS etc. din 2015.  
Evaluator științific/Reviewer, Journal of Knowledge Management, Economics and 
Information Technology, http://www.scientificpapers.org/  revistă indexată în BDI 
(EconLit, DOAJ, REPEC, EBSCO, Index Copernicus, Open J-Gate.com, MPRA), 
din 2011-prezent. 
Evaluator științific/ reviewer, Analele științifice ale Universității Alexandru Ioan 
Cuza. Seria Științe economice, din 2014 - prezent. 
Membru al comitetului editorial, CES Working Papers, 
http://www.cse.uaic.ro/WorkingPapers/boardWP.htm  editată de Centrul de Studii 
Europene, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, cotata BDI (RepEc, Copernicus, 
ULRICHS, DOAJ etc.) , din 2009-prezent. 
Membru al comitetului editorial, Journal of Public Administration, Finance and 
Law, publicat de Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, FEAA, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași indexat BDI în Index Copernicus Master 
List, EBSCO, CEEOL, http://www.jopafl.com/editorial-board.html, din 2012-
prezent. 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare a programelor de calcul tabelar (Excel, SPSS), Word, Power Point, Internet 
 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: drumeţiile, lectura, muzica. 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din anul 2004. 
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Informaţii suplimentare Publicarea a peste 70 de articole ştiinţifice în ţară şi străinătate, în volume şi reviste de 
specialitate, unele dintre acestea indexate în BDI (Web of Science, Erih+, Scopus, 
DOAJ, RePec, Ulrich, Index Copernicus etc. sau aflate în categoria B+ CNCSIS; autor 
şi co-autor de cărţi şi ghiduri de formare; participarea la numeroase conferinţe 
ştiinţifice interne şi internaţionale (Slovenia, Polonia, Austria, Franţa, Spania, Italia, 
Cipru, Grecia, Portugalia, Croatia, Republica Cehă, Islanda, Turcia, Republica 
Moldova). 
Stagii de formare în străinătate şi în ţară. 

 
 

 Data         Semnătura, 
          Conf. Univ.Dr. Ana-Maria BERCU 

       25 octombrie 2018 

           
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


