
 

 

CURRICULUM VITAE  
EUROPASS  

 

  

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume TURTUREAN Ciprian – Ionel 

E-mail ciprian.turturean@uaic.ro  

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT/ 
 ARIA OCUPAŢIONALĂ 

Statistica economică 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

Perioada Februarie 2009 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor  titular 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare, curs si seminar, a următoarele discipline: Metode de analiză 
cantitativă aplicate în studiul pieţei; Bazele statisticii; Econometrie; Statistică 
Macroeconomică, Analiza variatiei, Econometria seriilor de timp, Chestionarul statistic. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada Februarie 2005 - Februarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor titular 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare, curs si seminar a următoarele discipline: Metode de analiză 
cantitativă aplicate în studiul pieţei; Bazele statisticii; Econometrie; Statistică 
Macroeconomică. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada Februarie 2004 – Februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor titular 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare, curs/ seminar a următoarele discipline: Bazele statisticii; 
Relatii economice internationale; Economie mondiala. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada Octombrie 2002 – Februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand titular 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare a următoarele discipline: Bazele statisticii; Relatii economice 
internationale; Economie mondiala. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

 

  

mailto:ciprian.turturean@uaic.ro


PERIOADA Decembrie 2001 – Septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand asociat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare a următoarele discipline: Bazele statisticii; Relatii economice 
internationale; Economie mondiala. 

Numele şi adresa angajatoruluii Facultatea de Ştiinţe economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare”, 
Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

PERIOADA Noiembrie 2001 – Octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţii cercetare statistică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Naţional de Statistică Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiza si diseminarea datelor statistice 

PERIOADA Februarie 2000 – Aprilie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand  titular  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare a următoarele discipline: Metode de analiză cantitativă 
aplicate în studiul pieţei; Statistica Economica; Software-uri utilizate în statistică 
(STSTISTICA, SPSS). 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

PERIOADA Februarie 1998 – Februarie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar  titular  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică de predare a următoarele discipline: Metode de analiză cantitativă 
aplicate în studiul pieţei; Statistica economica. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

PERIOADA 2011-2012 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de studii post-doctorale in cadrul proiectului: POSDRU/89/1.5/S/61755 ,,Studii 
Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a  cercetătorilor de elită – 
SPODE” 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Tema disertatiei: „Metodologia foresight-ului: analiza actorilor cheie, scanarea orizontului, 
constructie scenarii calitative, studii Delphi, vizualizare” (Estimarea impactului programelor 
nationale de foresight  asupra cresterii economice) coordonator profesor universitar dr. 
Dumitru OPREA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

organizat de Academia Romana in parteneriat cu Universitatea de VEST din Timisoara, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea „Ovidius” din Constanta 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare 

Studii  postdoctorale 

PERIOADA 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctorat 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Statistică şi cibernetică economică, titlul tezei de doctorat: “Metode statistice de analiză a 
seriilor de timp cu aplicaţii la bursele de valori”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 
Elisabeta JABA  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iasi  

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare 

Studii de doctorat 

  



PERIOADA 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii aprofundate 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Statistică Social - Economică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iasi  

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare 

Studii aprofundate echivalent Master 

PERIOADA 1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă  

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Specializarea Statistică Economico-Socială  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iasi  

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare 

Studii universitare de lungă durată 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscute Engleza – scris, vorbit – nivel mediu 

Competente şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, de organizare, de analiză 
Abilităţi de lucru in echipa, perseverenţă, responsabilitate 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - 15 ani experienţă profesională în domeniul statistic; 
- experienţă profesională în activitatea de cercetare statistică; 
- apartenenţă la societăţi ştiinţifice; 
- 15 ani experianţă de activitate ştiinţifică. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi excelente de operare în Microsoft Office, Softuri utilizate în statistică    
(STSTISTICA, SPSS, EViews); 
Abilităţi de analiză si sinteza. 

Alte competenţe şi aptitudini Responsabilitate, profesionalism 

 
Experiență în implementarea proiectelor 
 

 2008-2011 – responsabil cu promovarea imaginii FEAA in mediul pre-universitar FEAA: organizarea si 

coordonarea de caravane studentesti si crearea de materiale promotionale. 

 Martie 2013 – prezent - Organizare şi conducere sondaj Impactul crizei asupra ieşenilor; 

 Iunie 2010 - Organizare şi conducere sondaj Impactul crizei asupra ieşenilor a cărui rezultate au fost publicate 

cu frecvenţă săptămânală în ziarul Bună Ziua Iaşi în perioada iulie 2010;  

 Iunie 2009 - Organizare şi conducere sondaj Impactul crizei asupra ieşenilor a cărui rezultate au fost publicate 

cu frecvenţă săptămânală în ziarul Bună Ziua Iaşi în perioada 8 august – 5 septembrie 2009; 

 Iunie 2009 – septembrie 2009 – membru in proiectul ARCHIMEDES Achiving real CHange with Innovative 

transport Measures Demonstrating Energy Savings nr. TREN/ FP7 TR/ 2018940 

 2008-2010 – membru in proiectul Tehnici de evaluare comparativă a calificării universitare în România, 

Programul PN II 91-047/2007, perioada de derulare: 2008-2010 

 2005 – director proiect CNCSIS tip At nr. 1555/2005 Delimitarea microzonelor (cartierelor) din mediul urban si 

analiza socio-economica a acestora- aplicatie pe municipiul SUCEAVA, perioada de derulare, ianuarie 

2005- decembrie 2005 

 August – Septembrie 1998 – asistent manager (secretar administrativ) în cadrul Programului cursurilor 

intensive de Limba Română – Programul Socrates - Erasmus, Director al Cursurilor Intensive de Limba 

Română: prof. univ. dr. Radu ROTARU, organizată de Universitatea “Al. I. Cuza” IASI; 

 Iulie 1998 - asistent manager (secretar administrativ) în cadrul Şcolii de vara internaţionale Cultura, limba si 

civilizaţie romana, director şcoala de vară conf. dr. Adrian Poruciuc, organizată de Universitatea “Al. I. Cuza” IASI; 

 Iunie – Iulie 1997 – apartenenta la echipa de organizarea şi efectuare a lucrarii: Studiu de piaţă cu privire  la 

comportamentul consumatorului Mass-Media efectuat pentru firma “11  Design & Production” S.R.L. IAŞI. 

 

 

Alte cursuri:  



 1998 – Seminar pedagogic, Facultatea de Pedagogie şi Psihologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi; 

 1997 – Certificat de operator tranzacţii S.N.C.D.D., ROINVEST Bucovina SUCEAVA; 

 1996 - Şcoala academică de vară de Statistică si Econometrie, Iasi organizat la Centrului Cultural Francez 

IAŞI de catre Universitatea din Lyon. 

 Dcembrie 2011 - profesor invitat Poitiers IRIAF Franta. Cursuri de Analiza Variantei si de Serii de timp. 

 Decembrie 2012 - profesor invitat Poitiers IRIAF Franta. Cursuri Serii de timp. 

 

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale: 

 2000 - prezent - membru fondator al fundaţiei academice ESOP, IAŞI; 

 2000 - prezent - membru al Societăţii Române de Statistică (SRS), filiala IAŞI; 

 2011 – prezent - membru fondator al Societatii Romane de Econometrie 

 

Recunoaştere ştiinţifice şi profesională: 

 August 2007 – pana in prezent - referent extern - revista Amfiteatrul economic, ASE, Bucureşti, Revista 

cotată B+, http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/referenti_externi.html; 

 Iulie 2007 – 2010 - evaluator CNCSIS - http://www.experti-cdi.ro/inscrieri/on-line_intro.php. 

 Iulie 2011 – pana in prezent - membru CNSPIS (Comisia Nationala de Statistica si Prognoza in Invatamantul 

Superior) 

 Membru in comisii de doctorat (1), comisii de referat in cadrul scolii doctorale (4), comisii de licenta (8) si 

comisii de disertatii (2), membru in comisii de promovare (2). 

 

Activitate ştiinţifică şi profesională: 

 1998-2010-  peste 45 de articole şi 3 cărţi din care 2 ca unic autor în domeniul statisticii economice si 

econometriei şi 1 în colaborare; 

 Membru în 4 proiecte de cercetare. 

 
Data: .21 mai 2013 
Semnatura: .............................. 

http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/referenti_externi.html
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