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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PURCĂREA, Anca Alexandra  

  

Telefon  0040.744-523.369    

  

E-mail apurcarea@gmail.com  
  

Naţionalitate Română  
  

  

  

              Experienţa profesională 
 
                                                   Perioada  
 
                         Funcția sau postul ocupat 

 
 

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

 
 
2008 – prezent 
 
Conducător științific de doctorat, domeniul fundamental  ”Științe inginerești”, domeniul 
”Inginerie industrială”    
 
Elaborare teme de cercetare doctorală 
Conducerea cercetării doctorale 
Evaluare teze de doctorat 

  Participare în comisii de susținere examene, rapoarte de cercetare, teză 
 
   
 Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor 
   Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Corp BN, Splaiul Independenţei  313, sector 6, Bucureşti,    
   Romania 
 
   Educaţie şi cercetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
1999 – prezent 
 
Director,  Școala de Studii Academice Postuniversitare de Management - SAM  
Dezvoltarea strategiei de cercetare si pregătire didactică 
Dezvoltări curriculare 
Organizare sesiuni admitere  
Gestionare resurse financiare 
Evaluare şi asigurare cu resurse financiare din surse extrabugetare 
Alocare sarcini didactice şi tehnico – administrative 

   Dezvoltare relaţii cu universităţi din ţară şi străinătate 
 

   Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Corp BN, Splaiul Independenţei  313, sector 6, Bucureşti,    
   Romania 
 
   
 Educaţie şi cercetare 
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 Perioada 
 

                  Funcţia sau postul ocupat 

   2012- 2016 
 

  Decan, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor - FAIMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activita3 
 

Dezvoltarea strategiei facultăţii  
Organizarea activităţilor specifice 
Coordonare procese: didactic, cercetare etc. 
Asigurarea calităţii proceselor specifice 
Controlul derulării activităţilor şi al gradului de îndeplinire a obiectivelor planificate 
Planificare şi gestionare resurse financiare  
Organizare şi coordonare sesiuni admitere la programele de licenţă si master 
Organizare şi coordonare manifestări ştiinţifice: conferinţe, workshop-uri 
Participare la examene de doctorat,  concursuri de promovare didactică, 
 Preşedinte şi membru în  comisii susţinere teze de doctorat,  examene de diplomă  
Relații naționale si internaționale cu universităţi  
 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Antreprenoriat, Ingineria si Managementul 
Afacerilor, Departamentul Management,  Splaiul Independenţei  313, sector 6, Bucureşti, Romania  

 
 
Educaţie şi cercetare  

 

Perioada 
 

Funcția sau postul ocupat 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

   2000-2012 

 
Şef catedră / Director,  Catedra / Departamentul Management 

   Managementul proceselor specifice 
Dezvoltare programe postuniversitare şi universitare 
Dezvoltare curricula pe specializări 
 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Antreprenoriat, Ingineria si Managementul 
Afacerilor, Departamentul Management,  Splaiul Independenţei  313, sector 6, Bucureşti, Romania  
 
Educaţie şi cercetare  
 
 

  

Perioada 
 

Mai 2012 – decembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director,  Școala Doctorala a Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltarea strategiei de cercetare si pregătire doctorala  
Organizare sesiuni admitere la programele doctorale  
Gestionare resurse financiare 
Evaluare şi asigurare cu resurse financiare din surse extrabugetare 
Alocare sarcini didactice şi tehnico – administrative 
Dezvoltare relaţii cu universităţi din ţară şi străinătate  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Școala de Studii Doctorale, Facultatea Antreprenoriat, 
Ingineria si Managementul Afacerilor, Splaiul Independenţei  313, sector 6, Bucureşti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

Educaţie şi cercetare 
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                                                   Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

   1976 - prezent 
 
Cadru didactic: asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor universitar, profesor emerit 
 

   Prelegeri şi conducere lucrări practice, proiecte de an, proiecte de diplomă 
Cercetare ştiinţifică în domeniul organizării proceselor de producţie, managementul resurselor umane, 
inginerie industrială etc. 
Îndrumare cercetare ştiinţifică studenţească 
Participare la examene de doctorat, conducere concursuri de promovare didactică, participare comisii 
susţinere examene de diplomă, disertaţie 
Activitate publicistică 
Participare la simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

 

               Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea Antreprenoriat, Ingineria și Managementul 
Afacerilor, Departamentul Antreprenoriat și Management  
Splaiul Independenţei  313, sector 6, Bucureşti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Educaţie şi cercetare 

Perioada 1972 - 1976 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza compartimentelor funcţionale , de cercetare – proiectare şi de producţie în vederea 
informatizării proceselor 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Institutul Central pentru Conducere şi Informatică, Bd.Mareşal Averescu 8-10, sector 1, Bucureşti 
 
Cercetare - proiectare 
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                     Educaţie şi 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 
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 

                                                                                                             
 

 
 
 

  Ianuarie 2016 
 
Certificat în Management organizațional 
 
Management organizațional 
 
 

  Universitatea POLITEHNICA din București 
 
  Nivel postuniversitar 
 
 
   
  Noiembrie  2013 
 
  Attestation 
 
 Management des Ressources Humaines 
 
 
 
 IUT Saint Omer Dunkuerque – Gestion Administrative et Commerciale, France 
 
  Nivel postuniversitar 
 
   
 
 iulie 2010 
 
   Certificat de absolvire 
 
   Aplicaţia Power Point 
 
 
  Centrul de perfecţionare, Consultanţă şi Afaceri - CEPECA 
 
    
 
 
 
  Ianuarie 2008 – Aprilie 2008 
  
  Certificat 
 
 General English Course 
 
 
  British Counsil Romania 
 
 
   Nivel  4a /  B1-4 
  
 
   iulie 2001 
   
  Certificat de participare  
 
  Relaţiile cu publicul, Servicii de relaţii cu publicul 
 
 
  World University Service – Romania, în colaborare cu The Institute for International Cooperation of    
  The    German Association for People’s Universities 
   
   Nivel postuniversitar 
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                                                 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 
 
                                                   

 

    Octombrie 1999 
 
  Certificat de participare  
 
  Rolul ONG-urilor, Principiile Fundraising, Psihologie şi Comunicare în fundraising 
 
 World University Service Center 
 
 
  Nivel postuniversitar 
 
 
 
 
   Iunie 1995 - Iulie 1995 
 
  Expert în Afaceri Internaţionale / Certificate in International Business 
 

Finance, Accounting, Marketing, Business Planning, Project Development and Management,    
   Computer Operations  

 
  College of Business and Economics, Washington State University , USA 
 
 
   Nivel postuniversitar 
 
 
   

                                                   Perioada 
 

  Octombrie 1981 - Mai 1991 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Doctor inginer /  Diploma de Doctor Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Analizarea sistemelor industriale  
Organizarea şi conducerea întreprinderilor industriale 
 Modelarea proceselor de producţie în secţii industriale din industrii cu flux discontinuu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Institutul Politehnic Bucureşti, Catedra Organizare şi Conducere Industrială 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională                                       
 
 

 Nivel postuniversitar ISCED 8 

 
Perioada 

 
Octombrie 1976 – iunie 1977 

Calificarea / diploma obţinută Specialist in Inginerie Economica / Certificat  de   Studii Postuniversitare „Inginerie 
economică” 

Disciplinele principale studiate /  
 competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  

furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau                                               
Internaţională 

 
 
 
 

Economie, Organizarea şi conducerea întreprinderilor industriale 
 
 
Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Energetică 
 
 
Nivel postuniversitar 



6 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obținuta 
 

Discipline principale studiate / 
         competente profesionale 

dobândite 
Numele si tipul instituției de învăţământ  

/ furnizorul de formare 
 

Nivelul in calificarea naționala sau 
internaționala 

 
 
 

                                                   Perioada 
 

Calificarea / diploma obținuta 
 

Discipline principale studiate 
/ 

         competente profesionale 
dobândite 

 
Numele si tipul instituției de învăţământ  

/ furnizorul de formare 
Nivelul in calificarea naționala sau 

internaționala 
 

Mai 1974 – Iunie 1974 
 
Certificat în Managementul întreprinderii 
 
Economie, Management 
 
 
Institutul Central pentru Conducere și Informatică 
 
 
Nivel postuniversitar 
 
 
 
 

  Octombrie 1967 – iulie 1972 
 

Inginer / Diploma de inginer 
 
Mecanica, Rezistenta materialelor, Organe de mașini, Desen tehnic, Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Mașini unelte, Organizare si conducere industriala etc.   
Utilizarea conceptelor, metodelor, tehnicilor specifice ingineriei  
 
 
Institutul Politehnic București / Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini 
 
Nivel universitar - ISCED 6 

  

       
 
           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  B2 
Utilizator 

intermediar 
B2 

Utilizator 
intermediar 

B2 
Utilizator 

intermediar 
B2 

Utilizator 
intermediar 

B2 
Utilizator 

intermediar 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

intermediar 
B2 

Utilizator 
intermediar 

B2 
Utilizator 

intermediar 
B2 

Utilizator 
intermediar 

B2 
Utilizator 

intermediar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, spirit de echipă, perseverenţă, adaptabilitate, dinamism demonstrate în 
activitatea de conducere a Departamentului Management şi a Catedrei Management Industrial, a 
Şcolii de Studii Academice Postuniversitare de Management, a Facultății de Antreprenoriat, Ingineria 
și Managementul Afacerilor, în construirea şi conducerea echipelor în proiectele de cercetare 
ştiinţifiică, în evenimentele organizate în catedră, în participări la conferinţe internaţionale 
 

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership în calitate de şef catedră, director de departament, decan, director școala de studii 
academice postuniversitare, director de proiect; spirit organizatoric demonstrat în organizarea 
Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, a  Şcolii de Studii Academice 
Postuniversitare de Management - SAM, organizarea programelor de master din 2002 până în 
prezent, organizarea  a 8 ediţii  ale Conferinţei Internaţionale „ Management şi Inginerie industrială”, 
organizarea diferitelor evenimente în catedră/departament/facultate: seminarii ştiinţifice, workshop-uri 
etc. , organizarea sesiunilor de cercetare ştiinţifică studenţească etc. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea metodelor , tehnicilor specifice domeniilor: inginerie industriala, management, marketing, 
comunicare, managementul resurselor umane, leadership în activitatea profesională, managementul 
riscului  

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea Microsoft Office TM  în cadrul activităţii profesionale, utilizare Internet  

 
Altele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preşedinte  - Comisia de Recrutare a Înalților Funcţionari Publici – ANFP (2012-2018) 
 
Preşedinte – Comisia 16 „Inginerie industrială şi Management” - CNATDCU (2012-2016 ) 
 
Membru –      Comisia 16 „Inginerie industrială şi Management” - CNATDCU (2012-2016;  
                                                                                                                           2018-prezent) 

  Coordonator de Programe in cadrul Consiliului Științific, Grupa de Lucru “Disponibilitatea resurselor    
                          umane” - Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei 
 

Membru al asociaţiilor profesionale  

 Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din Romania,  

 Consorţiul de Inginerie Economică din Romania 

 CERTIP - Organismul Naţional de Certificare a Personalului în Învățământul Superior 
 

Expert evaluator al  proiectelor de cercetare ştiinţifică in 
            Programele naţionale RELANSIN , CNCSIS, CEEX, ROSE 
 
 Referent de specialitate al articolelor ştiinţifice publicate în  Buletinul Ştiinţific U.P.B., în alte reviste 
internaţionale ISI/BDI, al manualelor şi  cărţilor de specialitate  
 
Coordonator Programe ERASMUS 
 
Presedinte / membru in comisii de abilitare / sustinere teze de doctorat / promovare cadre didactice, 
examene de licenţă / disertaţie 
 

 
 
 
 
 

 
 

Permis(e) de conducere 
 

Manager proiect / Director/ Responsabil în 18 proiecte de cercetare ştiinţifică pe bază de contract / 
grant, unele cu finanţare din fonduri structurale europene 
 
Membru în echipa de cercetare în peste 45 de proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale sau 
internaţionale 
 
 
Permis de conducere categoria B 
 

 
 

Informaţii suplimentare Activitate publicistică: 

 16 cărţi în calitate autor / coautor  

 83 articole/proceedinguri ISI (10 în reviste cotate Q2, Q3, Q4) 

 81 articole / proceedinguri   BDI 

 35 Articole in extenso in reviste/Volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale/internationale 
neindexate 

 52 alte lucrari si contributii stiintifice publicate in reviste /volume 
 

  
  

  
  

   Septembrie  2020 
  

 


