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ACTIVITATI IN DOMENIUL 

ID 

 

Perioda 2002 -  prezent 
Funcţia sau postul ocupat Coodonator disciplină şi tutore disciplină – Statistica, Econometrie, Analiza datelor 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Elaborarea fișelor și calendarelor de disciplină, a materialelor de studiu – Caiete de studiu individual, 

asistență on-line și off-line evaluare finală 

  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

  

27/12/2017–Prezent  Profesor habilitat - domeniul Cibernetica si Statistica 

Universitatea "Ovidius" 

Bd. Mamaia, nr. 124, 900527 Constanta (România)  

www.univ-ovidius.ro  

Activitate didactica 

2007–Prezent  Profesor universitar 

Universitatea “OVIDIUS” din Constanța, Facultatea de Ştiinţe Economice, Constanța (România)  

Activitate de predare (curs şi seminar) la disciplinele: Statistica, Econometrie, Metode si tehnici 

cantitative in prelucrarea datelor, Analiza datelor prin SPSS 

Examinarea nivelului de cunoştinţe al studenţilor;  

Cercetare ştiinţifică. 

2005–2007 Conferenţiar universitar 

Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Constanța (România)  

Activitate de predare (curs şi seminar) la disciplinele: Statistica, Econometrie, Metode si tehnici 

cantitative in asigurarea calităţii, Metode şi tehnici cantitative in TCS, Modelarea proceselor 

economice, Analiza datelor prin SPSS; 

Examinarea nivelului de cunoştinţe al studenţilor;  

Cercetare ştiinţifică. 

2004–2008 Secretar științific 

Universitatea “OVIDIUS” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Constanța (România)  

Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică; elaborarea criteriilor pentru stimularea creaţiei 

ştiinţifice originale prin sisteme specifice de evidenţiere şi de premiere; promovarea şi dezvoltarea 

parteneriatelor regionale, naţionale şi internaţionale cu instituţii de învăţământ, de cercetare şi cu 

agenţii economici, precum şi crearea de reţele tehnico-ştiinţifice integrate, asociate la platformele 

tehnologice europene; creşterea vizibilităţii şi a impactului activităţii ştiinţifice din universitate prin 

publicaţii în edituri şi reviste recunoscute pe plan naţional şi internaţional. 

1999–2005 Lector universitar 

Universitatea “OVIDIUS” din Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Constanța (România)  

Activitate de predare (curs şi seminar) la disciplinele: Statistica, Analiza statistico-economica 

Examinarea nivelului de cunoştinţe al studenţilor; Cercetare ştiinţifică; 

http://www.univ-ovidius.ro/
roxana.ropotin
Evidenţiere
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1990–1999 Profesor 

Liceul Economic Constanţa (Colegiul Carol I), Constanța (România)  

Activitate de predare la disciplinele: Statistica, Informatica 

Examinarea nivelului de cunoştinţe al elevilor; 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

Perioada                      25 noiembrie 2015  

 Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la sesiunea de instruire pentru utilizarea platformei 

ACADEMIS E-LEARNING 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Red Point Software Solutions SRL în colaborare cu Centrul ID-IFR din cadrul 

Universităţii ”Ovidius” din Constanța 

 

Perioada                      

 Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

  2014-2015 

Cercetare ştiinţifică avansată / Advanced Scientific Research – Program 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă (în limba 

engleză) 

 

 Deontologia cercetării şi logica discursului ştiinţific; Vizibilitatea 

internaţională a produselor cercetării – reviste cotate ISI; Managementul 

proiectelor şi granturilor de cercetare; Metode de cercetare şi 

interpretarea statistică a datelor 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrarea 

Afacerilor cu Predare în Limbi Străine în cadrul proiectului UNIVERSITARIA – 

școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, 

POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Perioada                      

 Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 2014-2015 

Cercetare ştiinţifică avansată / Advanced Scientific Research – Program 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă (în limba 

engleză) 

 

 Deontologia cercetării şi logica discursului ştiinţific; Vizibilitatea 

internaţională a produselor cercetării – reviste cotate ISI; Managementul 

proiectelor şi granturilor de cercetare; Metode de cercetare şi 

interpretarea statistică a datelor 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrarea 

Afacerilor cu Predare în Limbi Străine în cadrul proiectului UNIVERSITARIA – 

școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, 

POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Perioada                      

 Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

 2014-2015 

Cercetare ştiinţifică avansată / Advanced Scientific Research – Program 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă (în limba 

engleză) 

 

 Deontologia cercetării şi logica discursului ştiinţific; Vizibilitatea 

internaţională a produselor cercetării – reviste cotate ISI; Managementul 

proiectelor şi granturilor de cercetare; Metode de cercetare şi 

interpretarea statistică a datelor 
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Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrarea 

Afacerilor cu Predare în Limbi Străine în cadrul proiectului UNIVERSITARIA – 

școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, 

POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara 

Perioada                      

 Calificarea / diploma obţinută 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

2014-2015 

Cercetare ştiinţifică avansată / Advanced Scientific Research – Program 

postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă (în limba 

engleză) 

 

 Deontologia cercetării şi logica discursului ştiinţific; Vizibilitatea 

internaţională a produselor cercetării – reviste cotate ISI; Managementul 

proiectelor şi granturilor de cercetare; Metode de cercetare şi 

interpretarea statistică a datelor 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrarea 

Afacerilor cu Predare în Limbi Străine în cadrul proiectului UNIVERSITARIA – 

școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, 

POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara 

 

24/03/2014–31/03/2014 Bursă Erasmus - Mobility of Staff in higher education - Staff mobility for teaching 

and training activities, ERASMUS CODE: UK CHELMSF01 

 

Anglia Ruskin University, Lord Ashcroft International Business School, Cambridge (Marea Britanie)  

The Law of One Price and the Purchasing Power Parity, Purchasing Power Parity and The Real 

Exchange Rate/to promote exchange of expertise and experience on pedagogical methods between 

our department from Ovidius University of Constanta and the Department of Economics, 

International Business and Operations Management; to enrich the range and the content of the course 

on Econometrical Analyses in Economics, Business and Finance; 

01/10/2012–05/10/2012 Certificat de participare la Summer School ”Development of European Multimodal 

Transportation and Environment Protection System for CEI Countries of Low 

Danube” 

 

Odessa National Maritime University si “Ovidius” University, Constanța (România)  

Transport maritim multimodal; Sisteme de protecție a mediului;  

03/2011–09/2012 Studii post-doctorale în economie  

Academia Română, București, în parteneriat cu Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi, Universitatea de 

Vest din Timişoara şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa., București (România)  

Conponenta II a stagiului post-doctoral – componenta de cercetare științifică economică post-

doctorală - în cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a 

cercetătorilor de elită (SPODE) ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-2013 – POSDRU/ 

89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.5 

„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării". 

23/07/2012–27/07/2012 Certificat de participare la Școala de vară cu tema ”Excelenţă în cercetarea 

economică românească” 

 

Academia Romană, București (România)  

Teorie economică, modelare economică, econometrie 

Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) 

ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-2013 - POSDRU/89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 

„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 

cercetării", la Sinaia - Cumpătu. 

19/05/2012–19/06/2012 Certificat efectuare stagiu cercetare în cadrul Studii post-doctorale în economie  

Universidade do Porto, Faculdade de Economia, Porto (Portugalia)  

Teorie economică, modelare economică, econometrie 
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In cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a 

cercetătorilor de elită (SPODE) ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-2013 - 

POSDRU/89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.5 

„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", la Sinaia - Cumpătu. 

29/02/2012–30/03/2012 Attestation efectuare stagiu cercetare în cadrul Studii post-doctorale în economie  

Université D’Auvergne Clermont I, L’Institut Universitaire Professionnalisé ”Management et 

Gestion des Entreprises”, Clermont (Franţa)  

Teorie economică, modelare economică, econometrie 

In cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a 

cercetătorilor de elită (SPODE) ID 61755, selectat în cadrul POSDRU 2007-2013 - 

POSDRU/89/1.5/S/61755, Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.5 

„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", la Sinaia - Cumpătu. 

05/2011 Manager de proiect, cod COR 241919  

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU), Constanța (România)  

Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului; Conducerea implementării 

proiectului; Identificarea și analizarea riscurilor și precizarea acțiunilor de control ale riscurilor pentru 

oameni, proprietăți și mediu; Orientarea muncii echipelor și indivizilor pentru realizarea obiectivelor 

organizaționale; Asigurarea resurselor operaționale pentru proiect; Estimarea resurselor , identificarea 

surselor și elaborarea programelor pentru proiecte; Precizarea cerințelor proiectului  

11/2006 Certificat de participare - Cursul de formare şi perfecţionare „Managementul şi 

administrarea proiectelor de cercetare de excelenţă pentru executivi” 

 

Universitatea „Ovidius” Constanţa şi ASE Bucureşti, Constanța (România)  

Managementul şi administrarea proiectelor de cercetare de excelenţă / îmbunătăţirea metodologiei de 

elaborare a unui proiect de cercetare de excelenţă 

In cadrul programului de Cercetare de excelenţă – CEEX 2006, modulul 2, finanţat de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 

04/2006–05/2006 Certificat de absolvire - Curs instruire „Auditori ai sistemelor de management al 

calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale” 

 

AEROQ, București (România)  

Standardele ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 18001, OHSAS / îmbogăţirea cunoştinţelor 

referitoare la prevederile, respectiv punerea în practică a standardelor menţionate; iniţiere în 

efectuarea unui audit al sistemului calităţii, respectiv audit al sistemului de mediu ori securitate 

ocupaţională 

10/06/2000–27/07/2000 Bursă de specializare în cadrul Proiectului European Tempus IB-JEP-14037-1999  

Universitatea din Padova, Padova (Italia)  

Studiu de documetare pentru elaborarea tezei de doctorat si pentru disciplinele predate 

11/1998–07/2003 Doctor în Economie  

ASE Bucureşti, Facultatea de Statistica si Cibernetica Economica, București (România)  

Tema: Analiza statistico-economica a transportului maritim 

Teorie economică, Statistica, Econometrie, Modelare economica, Analiza statistico-economica. 

2000–2001 Certificat de participare la cursul „Train the Trainers”  

Centrul pentru Educaţie Deschisă la Distanţă CODECS, partenerul exclusiv pentru România al The 

Open University (Regatul Unit)  

Îmbunătăţirea capacităţii de comunicare şi lucru în echipă 
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1999 Certificat de participare la cursul “Proiectarea Sistemelor Informatice Orientate pe 

Obiecte” 

 

ASE, București (România)  

Curs "Proiectarea Sistemelor Informatice Orientate pe Obiecte", ASE Bucureşti  

05/1999 Bursă de specializare în cadrul contractului de grant nr.44047/1998, proiect CNFIS 

cod 153 (bursă de studii TEMPUS) 

 

Universitatea din Orleans, Orleans (Franţa)  

Studiu de documetare pentru elaborarea tezei de doctorat şi pentru disciplinele predate. 

09/1985–06/1989 Licenţiat în Statistica, Cibernetica, Informatica  

ASE Bucureşti, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, București (România)  

Discipline specifice ştiinţelor economice (statistica, informatica, analiza statistico-economica, 

cibernetica, cercetări operaţionale, planificare, prognoza economica etc.); capacitatea de a selecţiona 

informaţii şi de a le prelucra, abilităţi de comunicare, de a lucra în echipă, elaborarea de proiecte 

specifice domeniului economic, aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite (în cadrul 

practicii de specialitate şi în cadrul seminariilor cu aplicaţii practice) 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

Limba(i) maternă(e) română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

franceză B1 B1 B1 B1 B1 

engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator 

experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

Competenţe de comunicare Simț practic; capacitate de lucru în echipă; comunicare; coordonare şi/sau implicare în diverse 

acţiuni/activităţi; 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale 
Capacitate de organizare / coordonare sporită 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 

SPSS, Eviews, Word, Excel, PowerPoint; experienţă dobandită în timpul facultăţii şi perfecţionată 

continuu 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Data                                          Semnătura, 

                noiembrie 2022              

                                     

Prof.univ.dr.KAMER-AINUR AIVAZ  

 
 

Permis de conducere B 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE   

Activitatea de cercetare ştiinţifică  membru al ”Centrului de Cercetare „Economia şi Administrarea Afacerilor" din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius" din Constanţa. 

 director contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici (1); 

 membru în echipa de cercetare la contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici 

naționali (9); 

 responsabil de proiect în contracte de cercetare naţionale câştigate prin competiţie (2;  

 membru în contracte de cercetare internaţionale câştigate prin competiţie (2); 

 membru în contracte de cercetare naţionale câştigate prin competiţie (11); 

 unic autor cărţi de specialitate/cursuri universitare (6); 

 coautor cărți de specialitate editate în străinătate (2); 

 caiete de lucrări pentru seminarii şi laboratoare (2); 

 participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice/simpozioane internaţionale şi naţionale; 

 publicare articole în reviste de specialitate sau în volume colective: 

 12 articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI  cu scor absolut de influență > 0 şi  

factor de impact > 0 

 22 articole publicate în reviste ISI Proceedings; 

 71 articole publicate în reviste de specialitate indexate BDI; 

 77 articole susținute și/sau publicate în reviste de specialitate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice internaţionale recunoscute; 

 

Recunoașterea națioanală și 

internațioanală 
 membru al board-ului internaţional al jurnalului „Journal of Social and Economic 

Statistics", ISSN 2285-388X, ISSN-L 2285-388X, revistă indexată în bazele de date 

RePEC-IDEAS; EBSCO; DOAJ; 

 membru în comitetul științific al The International e-Conference: „Entreprises in the Global 

Economy”;  

 membru în board-ul editorial al jurnalului “Technium Social Sciences 

Journal” (ISSN: 2668-7798) 

 moderator la sesiuni de comunicări ştiinţifice/conferinţe/simpozioane internaţionale; 

 membru IGWT (Internationale Gesellschaft fur Warenwissenschaft und Technologie), 

Viena, Austria, din 2001; 

 membru L'Institut CEDIMES PARIS - Franţa din 2004; 

 membru AGER (Asociaţia Generală a Economiştilor din România); 

 înscrisă în Enciclopedia Personalităților din România - Who is WHO World Society Corp. 

și Who is Who, Verlag fur Personenenzyklopadien AG, Elvetia  

 membru în comisii de concurs pentru ocuparea unui post didactic în învăţământul 

universitar; 

 membru (referent) în comisii de susţinere a tezelor de doctorat; 

 membru în comisii de îndrumare doctoranzi; 

 referent științific în reviste de specialitate indexate ISI și/sau în baze de date internaționale; 


