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vita e

Informaţii
personale
Nume / Prenume

Marieta OLARU

Adresă(e)
Telefon(oane)

Mobil:

(OO4) 0722 922 797

Fax(uri)
E-mail(uri)

olaru.marieta@gmail.com

Naţionalitate(tăţi)

Română

Data naşterii

27 august 1951

Sex

feminin

Locul de
muncă vizat /
Domeniul
ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada

1998 şi în prezent

Funcţia sau
postul ocupat

Profesor universitar, Departamentul de Business, Stiinţele consumatorului şi Managementul calităţii
(Catedra de Merceologie şi Managementul calităţii până în anul 2011), Facultatea de Business si Turism,
http://www.comert.ase.ro/, Academia de Studii Economice din Bucuresti, http://www.ase.ro/, Romania

Activităţi şi –
responsabilităţi –
principale
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Perioada

Cursuri la Managementul calităţii, licenta, Facultatea de Business si Turism
Cursuri la Managementul calităţii (germană şi franceză), licenta, Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi străine
Cursuri şi seminarii la Managementul calitatii, master Managementul calităţii, Facultatea de Business si
Turism şi master Administrarea Afacerilor, Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi
străine)
Cursuri la Sisteme integrate de management calitate- mediu- securitate, master de aprofundare şi master
complementar Managementul calităţii, Facultatea de Business si Turism
Coordonator ştiinţific pentru lucrari disertaţie-master şi lucrări de licenţă
Presedinte/membru Comisii de licenţă/ masterat/ doctorat, membru comisii de admitere ASE
Membru Comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice
Conducator de doctorat in domeniul fundamental Stiinte economice domeniul Economie/ Administrarea
afacerilor (din anul 1999 si in prezent)
Director al Programului de master complementar Managementul calităţii, in perioada 2005 -2009
Membru al Consiliului Facultatii Bucharest Business School al ASE (din 2014 si in prezent)
Director al Centrului de cercetari Administrarea afacerilor, Facultatea de Comerţ, Academia de Studii
Economice din Bucuresti, Romania, http://businessadministration.researchcenter.ase.ro/ (din 2005 şi în
prezent)
Director al Scolii doctorale Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Bucureşti (din
2013 şi în prezent), http://www.doctorat.ase.ro/Business-Administration
Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Învăţământ superior, cercetare

1998-2008

1

Funcţia sau
postul ocupat

Profesor universitar, Şef al Catedrei UNESCO pentru Administrarea Afacerilor (Strategia Schimbării şi
Dezvoltării Întreprinderii până în anul 2003), Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi
Bucureşti, Romania,
străine http://www.fabiz.ase.ro/, Academia de Studii Economice din
http://www.ase.ro/

Activităţi şi –
responsabilităţi –
principale
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Coordonarea activitatilor desfasurate de colectivul catedrei
Reprezentarea catedrei la nivel de decanat, ca Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii de
Adminstrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (02/1999 – 02/2008);
Membru al Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti (02/1999 – 02/2008)
Elaborarea Statelor de funcţiuni ale catedrei, în conformitate cu strategia de dezvoltare a programelor de
invatamant si cu planurile anuale aprobate de catre conducerea universitatii
Iniţierea realizării site-lui catedrei si a mai multor materiale pentru facilitarea informarii cadrelor didactice
si a studentilor, în limbile engleză, franceza, germana
Coordonarea activităţilor de întocmire a Dosarului de acreditare pentru Specializarea “Administrarea
afacerilor”, secţiile cu predare in engleza, franceza, germana
Participare la elaborarea si îmbunătăţirea planurilor de învăţământ ale Facultatii de Administrarea
Afacerilor (cu predare în limbi străine) licenţă şi master;
Coordonarea activităţilor de elaborare şi de îmbunătăţire a programelor analitice pentru disciplinele
predate la Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
Dezvoltarea unor colaborari cu alte universităţi din Romania si din alte tari ( Germania, Franta, Austria
etc);
Disciplinele predate: Management intercultural (franceza), Managementul productiei (germana), licenta
Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine); Managementul calităţii (română,
germană şi franceză), licenta Facultatea de Business si Turism şi Facultatea de Administrarea Afacerilor
(cu predare în limbi străine);
Managementul calitatii, Sisteme integrate de management, Tehnici si
instrumente ale managementului calitatii, master complementar Managementul calităţii, Facultatea de
Business si Turism şi master complementar Administrarea afacerilor Facultatea de Administrarea
Afacerilor (cu predare în limbi străine; Managementul calitatii la Scoala doctorala, Domeniul de doctorat
Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Bucuresti
Indrumare lucrări de licenţă; lucrări absolvire studii aprofundate; lucrări absolvire cursuri
postuniversitare; lucrări master
Membru in Comisiile de licenţă si master
Membru in Comisiile de admitere a Facultăţii de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) si in
Comisia centrala de admitere a ASE
Elaborarea de rapoarte pentru referate de doctorat şi aprecieri asupra tezelor de doctorat
Referent in comisiile de susţinere si evaluare a unor teze de doctorat;
Presedinte/ Membru in comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice.
Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Învăţământ superior, cercetare

Perioada din oct. 2006 si in prezent
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Profesor universitar
cursuri in cadrul modulelor Managementul proceselor şi a calităţii şi Managementul inovării (în limba
germană)
Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

MBA româno – german „Management antreprenorial” (MBA Unternehmensführung und Innovation),
organizat de catre Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine), Academia de studii
Economice din Bucureşti, în colaborare cu Fachhochschule din Gelsenkirchen, Germania

Perioada oct. 2006 – oct. 2010
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Profesor universitar
cursuri la Managementul calităţii, in cadrul Modului Managementul proiectelor (în limba franceză)

Numele şi
adresa
angajatorului

Universitatea Centre Arts et Metiers ParisTech - Cluny, Franţa, http://www.ensam.eu/Campus-etinstituts/Campus-Cluny, cadru didactic asociat

Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Programul de master internaţional profesional „Managementul proiectelor industriale est-vest” (Mastere
specialise Management de Projects Industriels Est- Ouest)

2

Perioada din oct. 2005 si in prezent
Funcţia sau Director al Centrului de cercetari Administrarea afacerilor, Facultatea de Business si Turism, Academia de
postul ocupat Studii Economice din Bucuresti, Romania, http://businessadministration.researchcenter.ase.ro/
Activităţi şi –
responsabilităţi
principale
–

–

Numele şi
adresa
angajatorului

coordonarea activitatilor de cercetare fundamentala şi aplicativa în domeniul administrării afacerilor, cu
accent pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional şi pe dezvoltarea unor
parteneriate cu mediul de afaceri, în scopul realizării misiunii centrului, acela de a facilita dezvoltarea
excelenţei în administrarea afacerilor;
coordonarea activitatilor de cercetare doctorala, a elaborarii proiectelor si tezelor de doctorat de catre
doctoranzi din Romania, Germania, Austria, Elvetia, Luxemburg, Marea Britanie, in domeniul fundamental
de doctorat Stiinte economice, domeniul Economie si incepand cu anul 2006 in domeniul Administrarea
afacerilor
generarea de noi cunoştinţe în domeniul administrării afacerilor, diseminate atât prin publicaţii, cât şi
prin conferinţe naţionale şi internaţionale, astfel încât să se asigure sporirea vizibilităţii internaţionale a
colectivelor de cercetare ale centrului
Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Tipul activităţii
Principalele domenii de interes ale activităţii de cercetare ştiintifică desfăşurate în cadrul Centrului de
sau sectorul de
cercetări Administrarea Afacerilor:
activitate – dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa, prin promovarea valorilor şi practicilor specifice
managementului antreprenorial;
– definirea unor modele de excelenţă în afaceri, în context multicultural;
– creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin dezvoltarea capacităţii lor de inovare;
– creşterea performanţelor de calitate în cadrul proceselor cooparative din IMM uri prin sisteme expert în
ingineria şi managementul inovaţiei
– îmbunătăţirea performanţelor în afaceri prin implementarea unor sisteme integrate de management
calitate –mediu – securitate – responsabilitate socială;
– proiectarea şi implementarea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a competitivităţii mediului
de afaceri din România;
– îmbunătăţirea calităţii şi a performanţelor sistemului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din
universităţile din România, prin integrarea unor noi practici manageriale orientate către mediul de afaceri;
– coordonarea activitatilor de cercetare doctorala, a elaborarii proiectelor si tezelor de doctorat;
– modele şi indicatori de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice în universităţi în contextul societăţii bazate
pe cunoaştere.
Perioada din oct. 1999 si in prezent
Funcţia sau
postul ocupat

Conducator de doctorat in domeniul fundamental Stiinte economice (Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
nr. 4189/ 9.08.1999) - domeniul Economie/ Administrarea afacerilor

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Coordonarea activitatilor de cercetare doctorala, a elaborarii proiectelor si tezelor de doctorat de catre
doctoranzi din Romania, Germania, Austria, Elvetia, Luxemburg, Marea Britanie, in domeniul fundamental
de doctorat Stiinte economice, specializarea Economie si incepand cu anul 2006 in domeniul Administrarea
afacerilor

Numele şi
adresa
angajatorului

Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Tipul activităţii
Activităţile de cercetare doctorală se referă în principal la următoarele domenii:
sau sectorul de – implementarea/ imbunătătirea sistemelor de management al calităţii in intreprinderile din Romania, mai
activitate
ales în cazul IMM –urilor din domeniile: industrie, turism, IT, transporturi etc.
– implementarea principiilor TQM, dezvoltarea unei culturi organizationale orientate spre calitate in
intreprinderile din Romania
– implementarea sistemele integrate de management calitate - mediu – securitate - responsabilite sociala
– evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor IMM-urilor din Romania in raport cu modelul european de
management al calitatii
– dezvoltarea capacitatii de inovare a IMM–urilor si a spiritului antreprenorial
– îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor prin managementul resurselor umane
– managementul calităţii în învăţământul superior
Perioada din oct. 1997 si in prezent
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului

Profesor universitar
cursuri la Managementul calităţii, in cadrul Modului Management operational

Institutul National de Dezvoltare Economica -INDE, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Piaţa
Romană 6, sector 1, Bucureşti, Romania, http://www.inde.ro/
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Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Perioada

MBA romano-francez, organizat de catre Academia de Studii Economice din Bucureşti, http://www.ase.ro/,
în colaborare Conservatoir National des Arts et Metiers –CNAM, Paris, http://www.cnam.fr/
1996 – 1999
Cadru didactic asociat, Universitatea Bucureşti
Cursuri şi seminarii la Managementul total al calităţii (modulul de studii aprofundate “Pedagogie şi
administraţie şcolară”)
Universitatea Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta 4-12, București 030018, http://www.unibuc.ro/

Învăţământ superior

1994 – 1998

Funcţia sau
postul ocupat

Conferenţiar universitar, Catedra de Merceologie şi Managementul calităţii, Academia de Studii Economice
din Bucureşti, http://www.inde.ro/

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Cursuri şi seminarii la Managementul calităţii, Strategia şi gestiunea calităţii, Sisteme de asigurare a
calităţii (studii aprofundate “Managementul calităţii”), Managementul calităţii (curs postuniversitar), la
Facultatea de Comert
Director al cursului postuniversitar Managementul calitatii

Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi –
responsabilităţi
principale –
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Academia de Studii
http://www.inde.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Învăţământ superior, cercetare

1990 – 1994
Lector universitar, Catedra de Merceologie şi Managementul calităţii, Academia de Studii
Bucureşti, http://www.inde.ro/

Economice din

Cursuri, seminarii şi lucrări de laborator la Bazele Merceologiei, Managementul calităţii şi Calimetrie,
Strategia calităţii (curs postuniversitar), la Facultatea de Comerţ
Director al cursului postuniversitar Managementul calitatii si protectia consumatoriului
Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Învăţământ superior, cercetare

1979 – 1990
Asistent universitar titular, Catedra de Merceologie, Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice din Bucureşti,

Seminarii şi lucrări de laborator la Bazele Merceologiei, Expertiză, Calimetrie la Facultatea de Comerţ

Academia de Studii
http://www.ase.ro/

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Învăţământ superior, cercetare

1974 – 1979
Economist, Departamentul Tarife Vamale şi Relaţii Economice Internationale, Ministerul Comerţului Exterior
al României
Relaţii cu întreprinderile de comerţ exterior în domeniul aplicării tarifului vamal
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Numele şi
adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Directia Generală a Vămilor, Ministerul Comerţului Exterior al României

Economie

Educaţie şi
formare
Perioada 2014
Calificarea / Manager proiect - cod COR 242101, curs autorizat ANC – Certificat Nr. 3018/2014
diploma obţinută
Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice –cod COR 251402,
Numele şi tipul curs autorizat ANC –Certificat Nr. 309/2014
instituţiei de
învăţământ / SC CERTIND SA, Palatul UGIR, str. George Enescu 27-29, sector 1, Bucureşti, Romania, http://www.certind.ro/
furnizorului de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Minsterul Educatiei Naţionale si Cercetarii Stiintifice, România,
formare http://www.edu.ro/
Nivelul în
clasificarea
Nivel 5
naţională sau
internaţională
Perioada 2013
Calificarea / Manager al sistemelor de management al calitatii cod COR 325701 – Certificat Nr. 1033 MC/2013, curs
diploma obţinută autorizat ANC si Certificat de absolvire Nr. 558/2013
Auditor in domeniul calitatii, cod COR 214130–Certificat Nr. 096C/2013, curs autorizat ANC si Certificat de
absolvire Nr. 510/2013
Numele şi tipul SC CERTIND SA, Palatul UGIR, str. George Enescu 27-29, sector 1, Bucureşti, Romania,
instituţiei de http://www.certind.ro/, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Minsterul Educatiei Naţionale si
învăţământ / Cercetarii Stiintifice, România, http://www.edu.ro/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada 2010
Calificarea / Managementul educaţiei la distanţă – Certificat de absolvire nr. 149/ 11.01. 2011
diploma obţinută
Numele şi tipul Academia de Studii
instituţiei de http://www.ase.ro/
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Nivel 5

Perioada 2007
Calificarea / Auditor calitate AC - Certificat ARC Nr. AC 0450/ 30.07.2007
diploma obţinută
Numele şi tipul Asociaţia România pentru Calitate, Reprezentant National al Organizaţiei Europene pentru Calitate (European
instituţiei de Organisation for Quality –EOQ National Representative), Str. Iani Buzoiani 1, bl.16A, et. 10, ap. 41, cod
învăţământ / postal 011571, sector 1, Bucuresti, http://www.quality.ro/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5
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Perioada 2007
Calificarea / Auditor calitate AC - Certificat ARC Nr. AC 0450/ 30.07.2007
diploma obţinută
Numele şi tipul Asociaţia România pentru Calitate, Reprezentant National al Organizaţiei Europene pentru Calitate (European
instituţiei de Organisation for Quality –EOQ National Representative), Str. Iani Buzoiani 1, bl.16A, et. 10, ap. 41, cod
învăţământ / postal 011571, sector 1, Bucuresti, http://www.quality.ro/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada 2006
Calificarea / Consultant pentru sistemele de management al calităţii - Certificat ARC Nr. CMC 0008/ 17.02.2006,
diploma obţinută
Numele şi tipul Asociaţia România pentru Calitate, Reprezentant National al Organizaţiei Europene pentru Calitate (European
instituţiei de Organisation for Quality –EOQ National Representative), Str. Iani Buzoiani 1, bl.16A, et. 10, ap. 41, cod
învăţământ / postal 011571, sector 1, Bucuresti, http://www.quality.ro/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada 2004
Calificarea / Auditor sistemele de management al calităţii –Certificat AEROQ Nr. 582/ 15.07.2003
diploma obţinută
Numele şi tipul SC AEROQ SA România, organism acreditat pentru certificarea Sistemelor de Management, membru afiliat la
instituţiei de Organizaţia Europeana pentru Calitate, Bucuresti, Str. Feleacu nr. 14 B, Sector 1, Cod Postal: 014186 ,
învăţământ / http://www.aeroq.ro/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada Mai 2003
Calificarea / Certificat de absolvire a Cursului internaţional
diploma obţinută ambalajelor

pentru specialisti in economia deseurilor si reciclarea

Numele şi tipul Industrie – und Handelskammer zu Leipzig, http://www.leipzig.ihk.de/ si Duales System Deutschland AG,
instituţiei de http://www.gruener-punkt.de/en.html, Deutschland
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada Oct. 2000
Calificarea / Certificat de absolvire a Cursului internaţional pentru specialisti din Romania si Ungaria in domeniul ambalarii
diploma obţinută si reciclarii
Numele şi tipul Industrie – und Handelskammer zu Leipzig, http://www.leipzig.ihk.de/ Deutsches Verpackungsinstitut e.V.,
instituţiei de http://www.verpackung.org/, Duales System Deutschland AG, http://www.gruener-punkt.de/en.html,
învăţământ / Leipzig, Deutschland
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5
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Perioada Sept 1999
Calificarea / Certificat de absolvire a seminarului internaţional Eco Management and Audit Scheme - EMAS Eastwards
diploma obţinută
Numele şi tipul International Environmental Institute, Sweden, http://www.sei-international.org/, Independent University
instituţiei de Titu Maiorescu, Bucarest, Romania, http://www.utm.ro/, Environment DG of the European Commission,
învăţământ / http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada Aug -Sept 1998
Calificarea / Certificat de absolvire a Cursului internaţional
diploma obţinută ambalarii si reciclarii

pentru specialisti din Slovenia si Romania in domeniul

Numele şi tipul Industrie – und Handelskammer zu Leipzig, http://www.leipzig.ihk.de/ Deutsches Verpackungsinstitut e.V.,
instituţiei de http://www.verpackung.org/, Duales System Deutschland AG, http://www.gruener-punkt.de/en.html,
învăţământ / Leipzig, Deutschland
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada Mai 1995 – Iunie 1995
Calificarea / Certificat de absolvire a două module în cadrul programului de “Master European în TQM”
diploma obţinută
https://www.itaNumele şi tipul Universitatea
Kaiserslautern,
Catedra
Prof.
Dr.
Klaus
J.
Zink,
Germania,
instituţiei de kl.de/institut/mitarbeiter/mitarbeiter-detail.html?no_cache=1&tx_itaextension_pi1%5BshowUid%5D=2
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada 1993
Calificarea / Auditor sistemele calităţii – QS-Fachauditor (TAR) Certificatul TAR -QS–Zertifikat Nr. 696/28.07.1993
diploma obţinută
Numele şi tipul TÜV- Akademie Rheinland, Köln, Germania, http://www.tuv.com/de/deutschland/akademie/koeln.html
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada Aug. 1992
Calificarea / Diplomă de studii în Management (Management – Sommerkurs)
diploma obţinută
Numele şi tipul Niederösterreichische Landesakademie (Wissenschaftliche Landesakademie für Niederösterreich, Krems,
instituţiei de Austria, http://noe-lak.at/
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau

Nivel 5
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internaţională
Perioada 1985-1990
Calificarea / Diplomă de doctor în economie nr. 130/ 4.03.1991
diploma obţinută
Numele şi tipul Academia de Studii
instituţiei de http://www.ase.ro/
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Economice

din

Bucuresti,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Piaţa

Romană

6,

sector

1,

Bucureşti,

Romania,

Nivel 6

Perioada Sept 1988- July 1989
Calificarea / Certificat de studii postuniversitare în Informatică
diploma obţinută
Numele şi tipul Academia de Studii
instituţiei de http://www.ase.ro/
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Economice

din

Bucuresti,

Nivel 5

Perioada Sept 1980- Sept. 1981
Calificarea / Certificat de studii postuniversitare în Management – Marketing
diploma obţinută
Studii Economice Bucureşti, http://www.ase.ro/, Asociaţia Română de Marketing Filiala
Numele şi tipul Academia de
instituţiei de Bucuresti http://aromar.ro/, European Fondation Dragan, http://www.decebalusrex.ro/en/dragan-europeanînvăţământ / foundation, The City University Business School of London, http://ufp.uk.com/
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Nivel 5

Perioada 1970-1974
Calificarea / Diplomă de licenţă în ştiinţe economice, specializarea Comerţ, nr. 30084/ 6.10.1978
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate /
competenţe
profesionale
dobândite

Discipline economice fundamentale şi de specialitate pentru domeniul Merceologiei şi Managementului
calităţii: controlul statistic al calităţii, expertiză, estetica mărfurilor, economia comerţului interior, bazele
comerţului exterior, marketing, sociologia comercială şi psihologia consumatorului, managementul produsului
etc.

Numele şi tipul Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Comerţ, Piaţa Romană 6, sector 1, Bucureşti,
instituţiei de Romania, http://www.ase.ro/
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în Nivel 5
clasificarea
naţională sau
internaţională
Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i)

Română, Maghiară
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maternă(e)
Limba(i)
străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european Ascultare

Vorbire
Citire

(*)
Engleză A
2

Franceză C
2

Germană C
2

Rusă B
2

Participare
conversaţie

Scriere
la

Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator elementar

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experiment
at

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator experimentat

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experiment
at

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator experimentat

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independen
t

B1

Utilizator
indepen-dent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi
abilităţi sociale

Coordonare; spirit de echipă; comunicare; deschidere; iniţiativă; responsabilitate; perseverenţă;
rezistenţă la stres; integrare uşoară în diverse grupuri, capacitate de adaptare la un mediu
multicultural

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

Aptitudini de coordonare şi de management al activităţilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică,
coordonare si organizare evenimente ştiinţifice naţionale si internaţionale, coordonare si implementare
proiecte de cercetare, consultanta, programe de instruire pentru mediul de afaceri

Competenţe şi
aptitudini
tehnice

Utilizarea echipamentelor didactice, a instrumentarului şi echipamentelor de laborator

Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

Operare programe Microsoft Office

Competenţe şi
aptitudini
artistice

Pictura in ulei si acuarelă

Alte competenţe
şi aptitudini

Permis(e) de
conducere

– Cunoştinţe şi experienţă in Business Excelence, Managementul calitatii şi performanţă
organizaţională, Sisteme integrate de management, Management operaţional, Managementul
inovarii
– Cunostinte si experienta in implementarea sistemelor de management al calitatii ISO 9000
– Cunoştinţe şi experienţă in implementarea sistemelor integrate de management calitate –mediu –
securitate – responsabilitate sociala ISO 9001 –ISO 14001- BS OHSAS 18001 –SA 8000
– Cunoştinţe şi experienţă in implementarea sistemelor de management al securitatii informatiilor ISO
27001
– Cunoştinţe şi experienţă in auditarea sistemelor de management al calitatii si a sistemelor integrate
de management
– Experienta in implementarea proiectelor UE in invatamantul superior (Programul Tempus) si in
intreprinderi (Programul Phare)
– Experienţă in coordonarea programelor naţionale de cercetare (Programul national “Calitate –
Standardizare – CALIST”)
– Experienta in coordonarea, derularea, evaluarea unor proiecte nationale de cercetare si cu mediul de
afaceri
– Experienta internationala in domeniul programelor de formare profesionala (in special in Germania şi
Franta)
-

Informaţii Apartenenţa la organizaţii profesionale:
suplimentare
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-

Presedinte al ASQ Local Member Community Romania(LMC)- American Society for Quality- ASQ
(din 25.01. 2016 si in prezent)

Membru al American Society for Quality - ASQ http://asq.org/ (din 2012 si in prezent)
– Comitetul de coordonare a Programului de master internaţional "Managementul proiectelor
industriale Est - Vest" (Mastere specialise Management de Projects Industriels Est- Ouest),
Universitatea Centre Arts et Métiers ParisTech - Cluny, Franţa (2000 -2010)
– Societatea Internaţională de Merceologie şi Tehnologie (Internationale Gesellschaft für Warenkunde
und Technologie, IGWT), Viena, Austria (din 1999 si in prezent)
– Liga pentru Cooperare Culturală şi Ştiinţifică Româno - Franceză(2000-2005)
– Asociaţia Română a Bursierilor "Deutscher Akademischer Austauschdienst"- DAAD (din 1995 si in
prezent), www.daad.de/der-daad/unsere-aufgaben/alumniarbeit/alumni-vereine/en/
– Grupul de Lucru Consultativ pentru Planificare Strategică şi Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior din România (1999-2003)
– Asociaţia Registrul Naţional al Auditorilor din România - ARNA (Preşedinte al Comisiei de Cenzori) (
1992- 2008)
– Asociaţia Consultanţilor din România pentru Managementul Calităţii (20002- 2008)
– Preşedinte al Comitetului de Certificare al SC CERTIND SA România, organism de certificare a
sistemelor de management (2005-2006), http://www.certind.ro/
– Preşedinte al Comitetului pentru Strategie şi Politică al SC CERTIND SA România, organism de
certificare a sistemelor de management (din 2006 si in prezent), http://www.certind.ro/

-

Lucrări publicate:
– Cărţi de specialitate şi manuale publicate: 62 de cărţi, studii, manuale universitare şi şcolare. caiete
de lucrări aplicative, ca prim autor, coordonator sau în colaborare;
– Articole/ studii publicate: 94 de articole/ studii publicate în reviste de specialitate din România şi
din alte ţări, dintre care 10 în reviste ISI indexate în baze de date internaţionale Thomson Reuters,
55 in reviste cotate B+ în clasificarea CNCSIS şi/ sau indexate în baze de date internaţionale (EBSCO
Publishing, Scopus etc)
– Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale cu comitet de program: 134 de
studii publicate, din care 40 în volume indexate în “ISI Web of Knowledge” ISI Proceedings
Database;
Granturi/ Proiecte de cercetare:
– Participare la elaborarea şi realizarea a 67 granturi/ contracte de cercetare naţionale obţinute prin
competiţie (CNCSIS, CERES, Orizont 2000, INFRAS, CEEX, IDEI, Parteneriate) şi contracte cu mediul
de afaceri, in calitate de director de proiect sau membru al echipei proiectelor, principalele teme
fiind: managementul calităţii în instituţiile de învăţământ superior, modele de evaluare a calităţii
cercetării ştiinţifice universitare, implementarea sistemelor de management al calităţii, a sistemelor
integrate de management calitate-mediu-securitate în întreprinderi din România, îmbunătăţirea
performanţelor proceselor şi creşterea competititvităţii IMM-urilor, cercetare-dezvoltare de produs în
perspectiva dezvoltării durabile.
Distincţii obţinute:
– Premiul Studenţilor Pentru Profesor Bologna, acordat de către Alianţa Naţională a Organizaţiilor
Studenţeşti din România (ANOSR), 9.05. 2009. Ateneul Roman, http://www.profitari.ro/editiianterioare/gbp-2009.html
– “Diploma Nicolae Georgescu – Roegen”, acordată în anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică
desfăşurată în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale;
– “Diplomă de excelenţă”, acordată în anul 2003 de către Academia de Studii Economice din
Bucureşti, pentru prodigioasa activitate profesional- ştiinţifică şi contribuţia la afirmarea şcolii
superioare economice;
– “Diploma Opera Omnia”, acordată în anul 2006 de către Academia de Studii Economice din
Bucureşti, pentru întreaga activitate în domeniul cercetării ştiinţifice;
Alte menţiuni:
– Director interimar al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) al ASE (12.09.2014
-12.12.2014)
– Expert pe termen lung (Mentor/Tutor) in proiectul POSDRU „Dezvoltarea spiritului antreprenorial si a
competentelor manageriale pentru a genera un numar crescut de afaceri(NewBiz)” ,
POSDRU/176/3.1/S/150300 (21. 05.2015-31.12.2015)
– Expert pe termen scurt (Tutor) in proiectul POSDRU „Performanţă şi excelenţă în cercetarea
doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract (oct. 2014-febr.
2015) POSDRU/159/1.5/S/134197
– Expert senior in proiectul POSDRU - ID 61959 (2010-2013) „Comunitatea universitară pentru
managementul calităţii în învăţământul superior”, Partener 1 Academia de Studii Economice din
Bucureşti
– Expert – evaluator Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS)
– Director al Programului naţional de cercetare Calitate şi Standardizare CALIST, in perioada 20002001
– Membru al Comisiei Centrale de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Academia de Studii Economice din
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Bucuresti (2003-2012)
– Co-organizator/ moderator, membru al comitetelor ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale şi
internaţionale referitoare la: implementarea directivelor UE referitoare la mediu, calitate –inovare –
integrare europeana etc.
– Co-organizator al unor workshop-uri cu participarea cadrelor didactice, a cercetătorilor, a
reprezentanţilor unor organizaţii guvernamentale si profesionale, reprezentantilor mediului de afaceri
din Romania si din alte tari;
– Membru al Colegiului consultativ al revistei "Calitatea – acces la succes", revistă lunară de sisteme
de management, editor Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, revistă cotată B+ în
clasificarea CNCSIS şi indexată în baze de date internaţionale SCOPUS, EBSCO, PROQUEST şi
CABELL'S, www.calitatea.srac.ro
– Membru al Editorial Board al revistei „Amfiteatru economic”, editata de catre ASE Bucuresti, revistă
cotată ISI Thomson Reuters Services: Social Sciences Citation Index®, Social Scisearch®, Journal
Citation Reports/ Social Sciences Edition, indexata si in urmatoarele baze de date internationale:
Journal of Economic Literature (EconLit), Research Papers in Economics (RePEc), International
Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Cabell's Directory of Publishing Opportunities (Business
Directories - Economics & Finance), www.amfiteatrueconomic.ase.ro
Ultima evaluare internă în ASE în anul 2016, calificativul obţinut „foarte bine”.

Data: 01.06.2017
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