Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume

Burcea Ştefan Gabriel

Adresă

Calea 13 Septembrie, nr. 235, Sector 5, Bucureşti, România

Telefon

+40727.37.67.83

E-mail

stefan.burcea@amp.ase.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

12 noiembrie 1981

Sex
Poziția vizată
Evaluarea instituţională

Masculin
Membru în Consiliul Facultății de Administraţie şi Management Public
Iulie 2016 (postul didactic lector universitar), calificativ ”foarte bine”,
Nr. ieşire BECD: 603/2 august 2016

Experienţa profesională
Perioada

Octombrie 2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar, cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Administraţie şi Management
Public, Prodecan responsabil cu educația și formarea continuă

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice şi de cercetare; susţinerea activităților didactice la disciplinele Elemente de
Planificare Strategică în Instituțiile Publice, Afaceri Sociale, Managementul Întreprinderilor Sociale,
Redactare Academică, Managementul Documentelor, Tehnologii Informatice în Administrația Publică
și Managementul Proiectelor (în cadrul cursurilor postuniversitare Managementul Administrației
Publice Locale şi Managementul Instituţiilor Publice); evaluarea cursanţilor şi proiectelor de disciplină
elaborate la seminar; coordonarea studenţilor în vedere elaborării lucrării de finalizare a studiilor de
licență/masterat/postuniversitare; activităţi de tutorat pentru studenţii din anul I; coordonarea stagiilor
de practică ale studenţilor din anul II și III; publicarea de cărţi de specialitate şi articole şi studii în
reviste cotate în baze de date internaţionale; participarea la simpozioane şi manifestări ştiinţifice pe
plan intern şi extern, director şi membru în echipa de implementare a unor proiecte câştigate în
competiţii naţionale sau internaţionale, director/membru în proiecte de dezvoltare instituțională etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti, Facultatea de
Administraţie şi Management Public, www.famp.ase.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Educaţie
Februarie 2007 – Septembrie 2016
Asistent universitar titular în cadrul Departamentului de Administraţie şi Management Public

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice şi de cercetare; susţinerea seminariilor de Management Public, Proiecte în Sectorul
Public, Managementul Documentelor şi a cursurilor şi seminariilor de Introducere în Management,
Managementul Întreprinderilor Sociale, Elemente de Planificare Strategică și Managementul
Proiectelor (în cadrul cursului postuniversitar Managementul Administrației Publice Locale); evaluarea
studenţilor şi lucrărilor la seminar; coordonarea studenţilor în vedere elaborării lucrării de licenţă;
activităţi de tutorat pentru studenţii din anul I; coordonarea stagiilor de practică ale studenţilor din anul
II; publicarea de cărţi de specialitate şi articole şi studii în reviste cotate în baze de date internaţionale;
participarea la simpozioane şi manifestări ştiinţifice pe plan intern şi extern, director şi membru în
echipa de implementare a unor proiecte câştigate în competiţii naţionale sau internaţionale etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti, Facultatea de
Administraţie şi Management Public, www.amp.ase.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Educaţie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Octombrie 2004 – Ianuarie 2007
Preparator universitar titular în cadrul Catedrei de Administraţie şi Management Public

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice şi de cercetare constând în susţinerea seminariilor de Management Public,
Managementul Proiectelor cu Finanţare Externă și Managementul Serviciilor Publice; evaluarea
studenţilor în cadrul seminariilor; publicarea de articole şi studii de specialitate în reviste din ţară;
participarea la simpozioane şi manifestări ştiinţifice naţionale; membru în echipele unor proiecte
câştigate în competiţii naţionale etc.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Bucureşti, Facultatea de
Management

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Educaţie şi 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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iunie 2014 – Septembrie 2015
Postdoctorat în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138907 „Excelenţă în Cercetarea Ştiinţifică,
Interdisciplinară, Doctorală şi Postdoctorală, în Domeniile Economic, Social şi Medical - EXCELIS”,
coordonator Academia de Studii Economice din Bucureşti (Titlul proiectului de cercetare
postdoctorală: Cercetări practice şi teoretice privind integrarea sectorului informal în sistemul de
management al deşeurilor urbane prin transferul de bune practici din întreprinderile sociale)
Managementul Deşeurilor, Antreprenoriat Social, Economie Informală
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Octombrie 2005 – Noiembrie 2010
Doctorat în Ştiinţe Economice, Specializarea Management (Titlul tezei de doctorat: Sistem Integrat
de Management al Deşeurilor Urbane, cu aplicaţie practică constând în analiza cost-beneficiu pentru
evaluarea eficienţei economice, ecologice şi sociale a sistemului propus în Regiunea Bucureşti-Ilfov)
Macroeconomie, Microeconomie, Managementul Organizaţiei,
Managementul Resurselor Umane, Marketingul Serviciilor Publice etc.

Managementul

Proiectelor,

Şcoala Doctorală ”Management” a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Octombrie 2004 – Martie 2006
Masterat în Management Public

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sisteme Administrative Comparate, Managementul Schimbării, Managementul Proiectelor cu
Finanţare Europeană, Managementul Achiziţiilor Publice, Marketingul Internaţional al Serviciilor,
Dezvoltare Regională etc.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, programul de masterat
”Management Public în Sistemul European”

Perioada

Octombrie 2000 – Septembrie 2004

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în Ştiinţe Administrative

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul Organizaţiei, Managementul Proiectelor Publice, Management Public, Gestiunea
Investiţiilor, Dezvoltare Durabilă, Managementul Resurselor Umane, Marketingul Serviciilor, Finanţe
Publice, Contabilitate Bugetară, Drept Administrativ, Drept Constituţional etc.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, programul de licență
”Administrație Publică”

Aptitudini şi competenţe lingvistice
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Română
Engleză şi Franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Experiență în consultanță
pentru administrația publică

Expert metodologie colectare date în cadrul contractului “Servicii de consultanță și expertiză pentru
elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a impactului în domeniul simplificării” necesare
derulării proiectului ”Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în
administrația publică”, Cod SIPOCA 59”, beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (octombrie 2019-februarie 2021)
Expert coordonator pentru elaborare ”Studiu comparativ cu privire la provocările întâlnite în
utilizarea serviciilor electronice în administrația publică din statele membre UE” în cadrul contractului
de achiziție de servicii de elaborare de studii pe domeniul specific pentru Reuniunile Grupurilor de
Lucru din cadrul Reţelei Europene pentru Administraţie Publică – European Union Public
Administration Network (EUPAN), Cod CPV – 79311100-8, beneficiar: Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (mai-septembrie 2019)
Expert cheie în domeniul administrație publică în cadrul contractului „Servicii de consultanță
pentru elaborarea unui ghid de îmbunătățire a colectării creanțelor bugetare”, beneficiar: Agenția
Națională de Administrare Fiscală (noiembrie-decembrie 2015)
Expert non-cheie administraţie publică în cadrul proiectului „Servicii de realizare analize în
vederea fundamentării documentelor aferente perioadei de programare 2014 – 2020 – LOT NR. 2 :
Analiza nevoilor și obiectivelor de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative pentru
cetățeni”, beneficiar: Ministerul Administrației și Dezvoltării Regionale (aprilie-august 2015)

Experiență în
managementul proiectelor

Director de sub-proiect ROSE “Responsabilitate, Originalitate, Sustenabilitate și Etică.
Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant,
competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”, SGU 222 NC II/18.09.2019, beneficiar: Academia de Studii
Economice din Bucureşti/ Facultatea de Administrație și Management Public (octombrie 2019septembrie 2021)
Director de proiect instituțional pentru situații speciale în sfera cercetării și inovării cu titlul
”Academic Writing pentru lucrările de cercetare în domeniile Resurse Umane şi Administraţie Publică
– AWRUAP”, beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti/ Facultatea de Administrație și
Management Public, finanțat din Fondul pentru Finanțarea Situațiilor Speciale, conform Ordinului nr.
5014/2016 (noiembrie-decembrie 2016)
Expert elaborare materiale didactice în cadrul proiectului „Creşterea calităţii programelor de licenţă
în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare
prin programe de studii îmbunătăţite” (POSDRU/156/1.2/G/136147 – beneficiar: Universitatea Babeş
Bolyai din Cluj), finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 (septembrie – noiembrie 2015)
Expert facilitator de cooperare pentru Judeţul Mehedinţi în cadrul proiectului „Bulgarian-Romanian
Area Identities: Neighbourhood Study” (MIS ETC 651), finanţat din Programul de Cooperare
Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, beneficiari: Academia de Studii Economice din
Bucureşti şi Universitatea Angel Kancev din Ruse (august 2012 – ianuarie 2013)
Expert implementare în cadrul proiectului „Stagiile de practică ale studenţilor – pas către integrarea
profesională” (POSDRU/109/2.1/G/81434 – beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti),
finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (martie – mai
2012)

Experiență în formarea Certificat de formator autorizat ANC
profesională a adulților Expert formator senior CAF în cadrul contractului ”Achiziții servicii de consultanță pentru
implementarea CAF” din cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare –
Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” Cod SIPOCA 68, beneficiar: Consiliul
Județean Ialomița (septembrie-decembrie 2018)
Formator pentru cursurile de Manager de Proiect și Competențe Antreprenoriale în cadrul proiectului
„Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România“
(POSDRU/144/6.3/S/127928 – beneficiar: Academia Română, Filiala Iaşi), finanţat din Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (august – noiembrie 2015)
Formator pentru cursul de Inițiere în Competențe Antreprenoriale în cadrul proiectului „Îndrăzneşte!
Fii antreprenor” (POSDRU 135/5.2/S/132008 – beneficiar: Transparency International), finanţat din
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (august 2015)
Expert învăţământ (formator pentru cursurile de Antreprenoriat) în cadrul proiectului „Creşterea calităţii
programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. –
creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite” (POSDRU/156/1.2/G/136147 – beneficiar:
Universitatea Babeş Bolyai din Cluj), finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 (decembrie 2014 – aprilie 2015)
Formator pentru cursurile de Specialist în Managementul Deșeurilor și Responsabil de Mediu,
colaborator al PublicEuroconsulting din Oradea (Octombrie 2012 – Decembrie 2013)
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Formator pentru cursurile de Antreprenoriat Social, Asistent Comunicare şi Relaţii Publice şi Agent
Vânzări în cadrul proiectului „Romano Cher – Casa Romilor” (POSDRU/84/6.1/S/56327 – beneficiar:
K.C.M.C.), finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
(Mai 2011 – Septembrie 2012)
Competenţe şi aptitudini
organizatorice şi de coordonare

Membru în comitetele de organizare a numeroase evenimente (mese rotunde, simpozioane,
conferinţe internaţionale, ziua porților deschise, vizite de documentare etc.);
Coordonator al procesului de acreditare/evaluare periodică a programelor de studii de licență și
masterat din cadrul FAMP, în 2007 şi 2017
Coordonator pentru stagiile de practică ale studenților, tutore pentru studenții din anul I;
Membru și/sau secretar al comisiilor de admitere ale Facultăţii de Administraţie şi Management
Public, la ciclul licență și masterat; membru/secretar în comisiile de finalizare a studiilor de licenţă
şi/sau masterat la Facultatea de Administraţie şi Management Public
Secretar ştiinţific al programului de masterat „Management Public în Sistemul European” din cadrul
Facultăţii de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti (2004-2006)
Președintele secției de votare (2012) și secretarul secției de votare (2016) la nivelul Facultăţii de
Administraţie şi Management Public, în cadrul alegerilor universitare pentru desemnarea membrilor
consiliului facultății, a reprezentaților FAMP în Senatul ASE și a Rectorului Academiei de Studii
Economice din Bucureşti

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilități de leadership și lucru în echipă, aptitudini de comunicare, seriozitate, punctualitate,
capacitate de asimilare rapidă de noi informații, capacitate de adaptare la schimbare etc.

Competenţe şi aptitudini tehnice
şi de utilizare a PC

Absolvent al cursurilor de redactor, reporter, operator imagine organizate de Academia de Televiziune
Tudor Vornicu în perioada noiembrie 2000-aprilie 2001
Utilizator curent al Microsoft Windows şi Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint)

Alte competenţe şi abilităţi specifice
domeniului de activitate

Autor şi co-autor a numeroase lucrări de specialitate în domenii precum: managementul
serviciilor publice, managementul investiţiilor publice şi managementul deşeurilor, diseminate în
manuale (3) şi cărţi de specialitate (4), reviste indexate în baze de date internaţionale (25) şi ISI (3) şi
prin participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (32)
Director (4) şi membru (11) în echipele de implementare a 15 proiecte câştigate prin competiţii
naţionale sau internaţionale, în domenii precum: management public, managementul serviciilor
publice, managementul cunoştinţelor, economie socială, managementul deşeurilor, redactare
academică, abandon şcolar etc.
Membru fondator al Centrului de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice din cadrul Academiei
de Studii Economice din Bucureşti
Editor asociat la revistele Management Research and Practice și Theoretical and Empirical
Researches in Urban Management
Co-autor al standardului naţional de ocupare pentru Specialist în Managementul Deşeurilor.

Permis de conducere

Categoria B de la 1 august 2002

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor referitoare la falsul în declarații prevăzute în Codul Penal, că datele sunt corecte și
corespund realității.

Numele şi prenumele:

Burcea Ștefan Gabriel

Semnătura:

Data:
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25 iunie 2020

