Informații personale
Nume / Prenume BURLACU SORIN
E-mail sburlacu@amp.ase.ro

Experiența profesională
Perioada 2009 – prezent
Funcția sau postul ocupat Lector universitar - Facultatea de Administrație și Management Public,
Academia de Studii Economice din București
Activități şi responsabilități A. Activități didactice, proiecte de an, lucrări practice şi de laborator
principale
1. Titular al cursurilor Birotica (anul I), e-Administrație (anul II), Sisteme
Digitale pentru Resurse Umane (anul III) – ciclul licență, Sisteme
Informatice aplicate în Managementul Resurselor Umane (anul II
masterat)
2. Prelegeri şi activități de seminar, complementare disciplinei Proiecte în
Sectorul Public (anul II masterat)
3. Îndrumarea realizării proiectelor de diplomă (licență și masterat);
4. Lucrări practice şi de laborator conform cu planul de învățământ.
5. Gestionarea și întreținerea unui laborator de informatică cu 35 de posturi.
B. Activități de cercetare științifică în management economic şi
management public în cadrul Departamentului de Administrație şi
Management Public.
1 carte publicată ca unic autor, 3 cărți publicate în calitate de coautor,
peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate,
indexate în baze de date internaționale, participarea la peste 15 de conferințe
internaționale desfășurate în țară sau străinătate, membru în peste 10 proiecte
de cercetare finanțate pe bază de competiție (inclusiv proiecte cofinanțate din
fonduri europene)
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, România
Piața Romană nr. 6, Sector 1
www.ase.ro
tel. : (004) 021 319 19 00
fax.: (004) 021 319 02 53
Tipul activității sau sectorul de Facultatea de Administrație și Management Public – www.famp.ase.ro
activitate
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2006 – 2009
Experiență anterioară Asistent universitar - Facultatea de Management, Academia de Studii
Economice din București
2004 – 2006
Preparator universitar - Facultatea de Management, Academia de Studii
Economice din București
Educație şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituției de
învățământ
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituției de
învățământ
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
Numele şi tipul instituției de
învățământ / furnizorului
de formare

2005 - 2008
Diplomă de Doctor în economie
Domeniul Management – Școala Doctorală
Academia de Studii Economice din București

2011 - 2013
Diplomă de Masterat
Research and Teacher Education for Business & Economics (EDU-RES) –
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Academia de Studii Economice din București
2003 - 2004
Diplomă de Studii aprofundate
Specializarea Management Urban – Facultatea de Management
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Perioada
1999 - 2003
Calificarea / diploma obținută
Diplomă de Licenţă
Specializarea Administraţie Publică - Facultatea de Management
Numele şi tipul instituției de
învățământ Academia de Studii Economice din Bucureşti
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

1995 - 1998
Diplomă de Absolvire

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

1989 - 1994
Diplomă de Bacalaureat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Funcţionar bancar
Colegiul economic „Ion Ghica” din Brăila

Învăţător
Şcoala Normală „Costache Negri” Galaţi – profil pedagogic

2010
Certificat de absolvire
Manager proiect
S.C. FORMENERG S.A.

Perioada
2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ Formator
S.C. FORMENERG S.A.
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
Utilizator
C Utilizator C
experime C1 experimenta C1 experimen C1
1 experimentat 1
ntat
t
tat
Utilizator
Utilizator
Limba franceză
Utilizator
Utilizator
B2
B2 independ B2
B2 independe B2
independent
independent
ent
nt
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Limba engleză

Utilizator
experime
ntat
Utilizator
independ
ent
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Competențe şi abilități sociale Membru fondator și vicepreședinte al Asociației Naționale a Tehnicienilor,
Experților şi Cercetătorilor în serviciile publice de interes general (ANTEC)
Membru în colectivul de lucru al AMRSP în perioada noiembrie 2016 – aprilie
2017 pentru elaborarea părților componente ACB (Analiza cost-beneficiu) în
scopul finanțării proiectului “”Reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului
București”
Membru în colectivul de lucru al AMRSP în perioada noiembrie 2015 – aprilie
2016 pentru realizarea unui studiu de oportunitate privind reorganizarea Regiei
Autonome de Transport București.
Membru în colectivul de lucru al AMRSP pentru realizarea studiului Analiza
diagnostic a activității RATB şi măsuri de creștere a performanței acesteia
(perioada analizată 01.01.2009 – 30.06.2014)
Asigur din aprilie 2016 managementul proiectului "Analiza comparată a violenței
existente în structurile din sectorul sanitar şi social în Franța şi în România"
(pentru partea română, partea franceză fiind coordonată de prof. univ. dr. Cécile
CARRA), proiect realizat de ANTEC și Universitatea d`Artois din Franța în urma
încheierii unei convenție de cercetare colaborativă pentru o perioadă de 3 ani.
Membru al Școlii de Cercetare Economică Interdisciplinară EREIA (Ecole
de Recherche Economique Interdisciplinaire) din cadrul Universității
D’Artois, Arras din Franța
Din 2006 am fost anual în 8 misiuni de documentare și cercetare la
Universitatea d`Artois din Franța, cu durate cuprinse între două săptămâni și o
lună. În anii 2015 și 2017 am beneficiat de stagii de profesor invitat (visiting
professor) la Universitatea d`Artois, Facultatea EGASS (Faculté d’Économie
Gestion Administration et Sciences Sociales) respectiv laboratoarele LEM (Lille
Economie Management UMR 9221)
Competențe şi aptitudini organizator Membru fondator şi președinte (1996-1999) al Asociației de educație a
adulților „Andragogia” din Brăila
Membru al organizației ecologiste neguvernamentale „Alexandru Borza” din
Brăila
Competențe şi aptitudini tehnice Depanator radio-tv şi calculatoare – Absolvent al școlii postliceale de depanare
radio-tv din Brăila
Competențe şi cunoștințe de Posesor al diplomei de operator calculator eliberată în 1993 de Universitatea
utilizare a calculatorului Populară „Edmond Nicolau” din Brăila.
Competențe şi aptitudini artistice Membru al Cercului de fotografi amatori organizat de Casa Sindicatelor
Galați (1989-1994)
Alte competente şi aptitudini Membru al Cercului de radiogoniometrie Brăila în perioada 1985-1999
Permis de conducere Categoria B din iulie 1993
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