
Constanța MIHĂESCU s-a născut în Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, pe 24 iulie 
1964. Este absolventă (1983) a liceului TRAIAN din oraș și apoi a Facultății de Planificare și 
Cibernetică Economică, A.S.E. - București, promoția 1987. 

După absolvirea facultății, și-a desfășurat stagiul obligatoriu la Combinatul Petrochimic de la 
Brazi și apoi, în 1990, a reușit concursul pe post de cercetător științific, la Institutul de Economie 
Națională, din Institutul Național de Cercetări Economice – Academia Română. 

În anul 2000, a susținut teza de doctorat la Institutul Național de Cercetări Economice, din cadrul 
Academiei Române, sub îndrumarea CP1 Constantin Grigorescu, în domeniul Economiei, cu 
specializarea - Populație și ocuparea forței de muncă. 

În 1992 a fost angajată, prin concurs, la Catedra de Analiză Statistică și Evaluare (actualmente 
Departamentul de Statistică și Econometrie) din A.S.E., în cadrul colectivului de Demografie, 
promovând de la asistent universitar (1992-1995), la lector universitar (1995-2001), conferențiar 
(2001-2005), respectiv profesor universitar (2015 - în prezent). 

De-a lungul carierei a desfășurat activitate didactică la ciclul de licență și masterat, atât la 
cursurile cu frecvență, cât și la cele de la învățământul de la distanță, la disciplinele: Demografie, 
Statistică Socială, Statistica populației, Statistică descriptivă, Analiza calității vieții, Statistique 
pour les affaires. 

Ca reprezentantă a României, a făcut parte din Programul Global de Formare în Populație și 
Dezvoltare al ONU, promoția 1997, desfășurat la Rabat, în Maroc. 

În anul 2011, a primit titlul de Profesor BOLOGNA, acordată de Alianța Națională a 
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). 

A avut responsabilități de conducere și reprezentare, cum ar fi: membră în Consiliul de conducere 
al Departamentului de Statistică şi Econometrie 2004-prezent, membră în Consiliul Profesoral al 
Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică 2004-2008, 2012-2016, 2020 – 
prezent; membră în Senatul Academiei de Studii Economice din București, 2020-prezent; 
membră în Consiliul Profesoral al Facultății de Administrație și Management Public 2016-2019; 
membră a Grupului de experți în Demografie și Comunicare privind Recensământul Populației şi 
al Locuințelor 2011 – INS; membră în Consiliul Național Consultativ pentru Activitatea de 
Statistică – Institutul Național de Statistică, București, 2008-2012; formator și responsabil de 
circumscripție la ultimele Recensăminte ale populației şi locuințelor din 2011 şi 2002. 

A participat la numeroase granturi, naționale și internaționale, iar la trei dintre acestea a avut 
rolul de director. A participat, în calitate de expert/expert cheie/coordonator proiect în proiecte 
finanțate din fonduri europene pe programe operaționale (POSDRU, REGIO, POCU), încă din 
exercițiul 2007-2013. 

Membru fondator al proiectului social-umanitar “Academia SpEranţei”, desfășurat, începând 
din anul 2004, în cadrul A.S.E. București.  
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