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INFORMAŢII PERSONALE Adrian Micu 
 

 

 Str. Nicolae Balcescu, nr. 59-61; Galati, Romania 

  

  mkdradrianmicu@yahoo.com         

 

 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 

Formator 1 - în cadrul proiectului:  Antreprenoriat inovativ pentru 
studenți, în Regiunea Sud Est (AntRES 2.0), ID 140412 
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

August 2019 – prezent  Formator (Expert formare antreprenorială) în proiectul Excelență academică și 
valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 
formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și 
postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare antreprenorială, 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în antreprenoriat în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, 

atitudinii și comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  
▪ stabilirea temelor lucrărilor practice;  
▪ participarea la întâlnirile de lucru specifice în cadrul proiectului;  
▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de managerul de proiect, în limita atribuțiilor aferente postului.  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Aprilie 2020 – Decembrie 2020  Director proiect Transpunerea rezultatelor cercetării realizate în Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galați în inițiative antreprenoriale - TRECIA 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ Organizarea, conducerea și gestionarea, în calitate de director de proiect, a activităților aferente 

implementării proiectului, pe baza indicatorilor de referință, obiectivelor și criteriilor de performanță. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Mai 2018 – Decembrie 2018  Expert informații pentru afaceri în cadrul proiectului Dezvoltare, adaptare, 
transformare în antreprenoriat studențesc DATAS  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare antreprenorială, 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în antreprenoriat în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, 

atitudinii și comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  
▪ stabilirea temelor lucrărilor practice;  
▪ participarea la întâlnirile de lucru specifice în cadrul proiectului;  
▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de managerul de proiect, în limita atribuțiilor aferente postului.  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Noiembrie 2018 – Decembrie 
2018  

Formator competențe antreprenoriale în proiectul SME Academy  
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), București 
▪ Contribuții la realizarea următoarelor rezultate ale proiectului: 25 de grupe de curs in domeniul 

dezvoltării competențelor antreprenoriale (la nivel de proiect); 500 de certificate de absolvire emise 
de ANC care atesta îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a 500 de persoane 
dintre care 250 de femei (la nivel de proiect) 

▪ Contribuții la monitorizarea corectă a activităților realizate, în vederea atingerii obiectivelor proiectului 
▪ Contribuții la respectarea planurilor și procedurilor proiectului 
▪ Contribuții la rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul proiectului 

Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri  

mailto:mkdradrianmicu@yahoo.com
http://www.ugal.ro/
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Iunie 2018 – August 2018  Expert formare în proiectul From Idea to Entrepreneurship  
Project Management Solutions, Constanța  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare antreprenorială, 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în antreprenoriat în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, atitudinii și 
comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  
▪ stabilirea temelor lucrărilor practice;  
▪ participarea la întâlnirile de lucru specifice în cadrul proiectului;  
▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de managerul de proiect, în limita atribuțiilor aferente postului. 

Tipul sau sectorul de activitate Mediul de afaceri  
 

Decembrie 2017 – Decembrie 
2020  

Expert formare antreprenorială în proiectul Antreprenoriat și creativitate în țara ta - 
ANCRIT 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare; 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, atitudinii și 
comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Octombrie 2017 – Iunie 2019  Expert training în proiectul Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and 
Partnership în Danube Region – DA SPACE 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare; 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, atitudinii și 
comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Aprilie 2017 – Decembrie 2017  Expert învățământ în proiectul Antreprenoriat modern și eficient pentru studenții și 
absolvenții UDJG – SAS - UGAL 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare; 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, atitudinii și 
comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Aprilie 2018 – Iunie 2018  Formator (Expert coaching și dezvoltare personală) în proiectul Creșterea ratei de 
retenție a studenților din primul an universitar, studii de licență din cadrul Facultății 
de Economie și Administrarea Afacerilor din Galați - ROSE 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ desfășurarea activităților de coaching și dezvoltare personală cu grupul țintă (studenți anul I licență) 
astfel încât studenții să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona traseul educaţional în mod personal și 
obiectiv; 
▪ direcționarea studenților din grupul țintă astfel încât să-și contureze o viziune coerentă și obiectivă a 
ceea ce-și doresc și ce trebuie să realizeze din punct de vedere profesional prin educație; 
▪ răspundere la solicitările directorului de grant în ceea ce privește modul de implementare a activităților și 
îndeplinirea indicatorilor 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Septembrie 2014 – Decembrie 
2015  

Tutore (Expert în învățământ) în proiectul SIMPRACT, Tranziția de la școală la 
viața activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  

http://www.ugal.ro/
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▪ contribuții la elaborarea Metodologiei întreprinderilor simulate înființate în cadrul proiectului.  
▪ contribuții la realizarea centrului teritorial amenajat pentru derularea activității întreprinderilor simulate 
▪ 1 întreprindere simulată înființată, conform metodologiei ROCT – Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu / 

Întreprinderilor simulate din România 
▪ operaționalizarea întreprinderilor simulate 
▪ contribuții la implicarea a 90 de studenți în stagii de practică în întreprinderile simulate  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Ianuarie 2019 – Februarie 2021  Coordonator Partener 1 în proiectul „Consolidarea capacităţii instituționale a 
Ministerului Cercetării şi Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în 
domeniul de cercetare-dezvoltare şi inovare” – Sipoca 393, Cod SMIS: 116103   
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ asigurarea suportului necesar activităţilor legate de iniţierea proiectului, prin alegerea resursei umane 

necesare derulării proiectului la nivelul Partenerului 1 – UDJG;  
▪ contribuie la identificarea competenţelor fiecărui membru al echipei la nivelul Partenerului 1- UDJG; 
▪ conlucrează la întocmirea calendarului întâlnirilor echipelor de management şi de implementare; 
▪ redactarea agendei întâlnirilor şi a şedinţelor de lucru cu echipa de management şi echipa de 

implementare la nivelul Partenerului 1 – UDJG; 
▪ respectarea legislaţiei comunitare, naţionale şi ale contractului de finanţare, precum şi instrucţiunile AM 

POCA. 
▪ redactarea planului detaliat al activităţilor proiectului la nivelul Partenerului 1- UDJG; 
▪ utilizarea unor instrumente de aplicare echilibrată a principiilor aferente managementului timpului; 
▪ aplicarea de metode de realizare a coeziunii echipei de experţi, în scopul finalizării în bune condiţii a 

sarcinilor proiectului; 
▪ asigurarea în mod eficient a resurselor de timp şi umane în vederea îndeplinirii sarcinilor aferente 

subactivităţii; 
▪ stabilirea graficului de activităţi şi urmărirea derulării acestora la nivelul Partenerului 1- UDJG; 
▪ implicarea în stabilirea măsurilor pentru corectarea eventualelor decalaje apărute în procesul de 

implementare;  
▪ redactarea fişelor de post din proiect; 
▪ contribuţii la elaborarea planului de realizare a proiectului cu termene, activităţi, obiective, rezultate 

obţinute şi resurse alocate; 
▪ participarea la elaborarea şi distribuirea de chestionare care să cuantifice impactul proiectului asupra 

beneficiarilor şi interpretarea opiniilor acestora faţă de acţiunile derulate; 
▪ contribuţii la elaborarea de rapoarte periodice ce vor constitui sub-etape de evaluare a proiectului la 

nivelul Partenerului 1 – UDJG; 
▪ contribuţii la coordonarea elaborării rapoartelor periodice de activitate la nivelul Partenerului 1 – UDJG; 
▪ contribuţii la elaborarea actelor adiţionale şi a notificărilor necesare a fi înaintate în vederea aprobării. 
▪ contribuţii la definirea canalelor clare de comunicare între membrii proiectului cu scopul monitorizării 

interne continue a stadiului implementării proiectului la nivelul Partenerului 1 – UDJG; 
▪ participare la identificarea eventualelor probleme existente şi / sau potenţiale care ar putea avea impact 

negativ asupra derulării proiectului la nivelul Partenerului 1 – UDJG; 
▪ participare la elaborarea documentelor de raportare necesare depunerii Cererilor de Rambursare; 
▪ participare la elaborarea de rapoarte trimestriale privind calitatea implementării proiectului la nivelul 

Partenerului 1 – UDJG;  
▪ participare la etapa de încheiere a proiectului; 
▪ participare la organizarea conferinţei de închidere a proiectului; 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Aprilie 2018 – Iunie 2021  Responsabil proiect UDJG (Director) în proiectul Modelarea empirică și 
dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din 
domeniul rețelelor sociale online - FutureWeb 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ asigurarea activităților legate de inițierea proiectului prin alocarea de sarcini cercetătorilor din echipa 

UDJG 
▪ elaborarea planului detaliat al activităților sub-proiectelor în care sunt implicați experții UDJG 
▪ co-organizarea workshop-urilor prevăzute în cadrul proiectului 
▪ asigurarea în mod eficient a resurselor de timp, materiale, financiare și umane în vederea îndeplinrii 

sarcinilor echipei UDJG 
▪ coordonarea elaborării rapoartelor periodice de activitate la finalul fiecărei etape a proiectului 
▪ definirea clară a canalelor de comunicare între membrii proiectului cu scopul monitorizării interne a 

stadiului implementării proiectului  
▪ elaborarea analizei de progres a activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor și indicatorilor 

propuși 
▪ coordonarea elaborării raportului final la nivelul UDJG. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

http://www.ugal.ro/
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Mai 2019 – Decembrie 2019  Expert învățământ în proiectul Responsabilitate, eficiență și performanță prin 
internaționalizarea învățământului superior - REGAL 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ participare la designul și pregătirea sesiunilor de formare; 
▪ definirea scenariilor şi metodelor de lucru cu cursanții din grupul țintă;  
▪ livrarea sesiunilor de formare în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților, atitudinii și 
comportamentelor necesare ocupațiilor; 
▪ realizarea evaluării pe parcurs a cursanților;  

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Octombrie 2018 – Decembrie 
2020  

Cercetător/Profesor în proiectul Excelență, performanță și competitivitate în 
activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - EXPERT  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ susținerea programelor de formare pentru tinerii cercetători în laboratoare de prestigiu din străinătate, 
prin organizarea și susținerea mobilităților. 
▪ identificare centrelor de cercetare și a laboratoarelor care pot  asigura inovarea si transferul tehnologic 
pentru rezultatele cercetării precum și inventarierea activităților specifice ce se pot finaliza prin active 
necorporale cu potențial de transfer. 
▪ atragerea de parteneri din mediul academic şi tehnologic pentru dezvoltarea regională în domeniul 
strategic Bioeconomie şi domenii conexe. 
▪ organizarea de manifestări științifice menite să asigure contactul între experții în inovare din UDJG și 
potențialii utilizatori din mediul economic social. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

Noiembrie 2017 – Decembrie 
2018  

Cercetător economist în management (Expert CS I) în proiectul Strategie și 
metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi 
instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
▪ susținerea programelor de formare pentru tinerii cercetători în laboratoare de prestigiu din străinătate, 
prin organizarea și susținerea mobilităților. 
▪ identificare centrelor de cercetare și a laboratoarelor care pot  asigura inovarea si transferul tehnologic 
pentru rezultatele cercetării precum și inventarierea activităților specifice ce se pot finaliza prin active 
necorporale cu potențial de transfer. 
▪ atragerea de parteneri din mediul academic şi tehnologic pentru dezvoltarea regională în domeniul 
strategic Bioeconomie şi domenii conexe. 
▪ organizarea de manifestări științifice menite să asigure contactul între experții în inovare din UDJG și 
potențialii utilizatori din mediul economic social. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

2013 - prezent  Profesor universitar doctor  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro  
Departamentul Administrarea Afacerilor 

▪ Titular al disciplinelor: Marketing,  Marketing strategic, Strategii de marketing, Marketing internaţional, 
Strategii de marketing internaţional, Modelare de marketing, Managementul marketingului 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2007 - 2013  Conferenţiar universitar doctor  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro 
Departamentul Administrarea Afacerilor 

▪ Titular al disciplinelor: Marketing,  Marketing strategic, Strategii de marketing, Marketing international, 
Strategii de marketing internaţional, Modelare de marketing, Managementul marketingului. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2004 - 2007  Lector universitar doctor  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, www.feaa.ugal.ro 
Catedra de Management Marketing 

▪ Titular al disciplinelor: Marketing strategic, Strategii de marketing, Marketing internaţional,        
Modelare de marketing, Managementul marketingului. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  

http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
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2008 - prezent  Avocat definitiv   
Baroul Galaţi, România 

▪ Consultaţii juridice, studiul dosarelor, elaborarea opiniilor juridice privitor la anumite speţe, 
reprezentarea si asistarea în faţa instanţelor şi autorităţilor statului, formulări acţiuni, acte, contracte 

Tipul sau sectorul de activitate Juridic  
 

2006 - 2008  Avocat stagiar   
Baroul Galaţi, România 

▪ Consultaţii juridice, studiul dosarelor, elaborarea opiniilor juridice privitor la anumite speţe, 
reprezentarea si asistarea în faţa instanţelor şi autorităţilor statului, formulări acţiuni, acte, contracte 

Tipul sau sectorul de activitate Juridic  
 

2001 - 2004  Asistent universitar  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, www.feaa.ugal.ro 
Catedra de Management Marketing 

▪ Activităţi de seminar la disciplinele: Marketing strategic, Strategii de marketing, Marketing 
internaţional, Modelare de marketing, Managementul marketingului, Marketing. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

1999 - 2001  Preparator universitar  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, www.feaa.ugal.ro 
Catedra de Management Marketing 

▪ Activităţi de seminar la disciplinele: Marketing strategic, Strategii de marketing, Marketing 
international, Modelare de marketing, Managementul marketingului, Marketing. 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 
 

EXPERIENŢA MANAGERIALĂ 
  

 

2016 - prezent  Membru în Consiliul de Administraţie al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  

▪ Coordonarea activităţii didactice, de cercetare şi financiare la nivelul universităţii  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2016 - prezent  Decan Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro  

▪ Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare la nivelul facultăţii  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2015 - 2016  Membru în Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  

▪ Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare la nivelul universităţii  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2014 - prezent  Conducător de doctorat în Domeniul Marketing  
Universitatea „Transilvania” Braşov, România www.unitbv.ro  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, www.unitbv/econ.ro  

▪ Coordonarea activităţii de cercetare la nivelul şcolii doctorale  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2007 - 2016  Director Departament Administrarea Afacerilor  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro  

▪ Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare la nivelul departamentului  

http://www.ugal.ro/
http://www.feaa.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.feaa.ugal.ro/
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Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 

2007 - prezent  Membru în Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România www.ugal.ro  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, www.feaa.ugal.ro  

▪ Participarea la comisiile de lucru ale Consiliului Facultăţii  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar  
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

2014  Conducător de doctorat abilitat   

Academia de Studii Economice Bucureşti, România, www.ase.ro  

 

2010 - 2012  Diplomă de masterat Marketing şi comunicare în afaceri  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România 

 

2004 - 2005  Diplomă de masterat de aprofundare Administraţie şi Guvernare  

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România 

 

2000 - 2004  Licenţiat în ştiinţe juridice   

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România 

 

2000 - 2003  Doctor în Ştiinţe Economice, specializarea Management   

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

1998  Diplomă Psihopedagogie   

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

1994 - 1998  Diplomă Licenţă, specializarea Marketing   

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 
 

ALTE STAGII ŞI SPECIALIZĂRI 
  

 
 

2019  Certificat de absolvire a cursului postuniversitar „Redactarea şi publicarea 
articolelor ştiinţifice” 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic  
 

 

2019  Certificat de absolvire a cursului „Managementul proiectelor”  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic  
 

 

2019  Certificat de absolvire a cursului „Mentorat educaţional în mediul academic”  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic  
 

 

2019  Certificat de absolvire a cursului „Strategii didactice inovative”  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic  
 

 

http://www.ugal.ro/
http://www.feaa.ugal.ro/
http://www.ase.ro/
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2019  Certificat de absolvire a cursului „Etică şi deontologie academică”  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic  
 

 

2013  Certificat de absolvire Management strategic   

Direcţia de Sănătate Publică Constanţa - Formare profesională pentru personalul medical şi manageri 
din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul 
economiei sanitare”(POSDRU/81/3.2/S/59915), România 

 

2013  Certificat de absolvire Managementul resurselor umane  

Direcţia de Sănătate Publică Constanţa - Formare profesională pentru personalul medical şi manageri 
din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul 
economiei sanitare”(POSDRU/81/3.2/S/59915), România 

 

2013  Certificat de participare „De la competitivite regionale a la competitivite 
internationale: Quels defis pour les economies en transition?” 

 

14 th Mediterranean Research Meeting held in Mersin, Turkey  

 

2011 Certificat de absolvire Formator   

Ministerul  Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, România 

 

2011  Certificat de absolvire Marketing universitar  

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - 
UEFISCDI, România 

 

2011  Certificat de absolvire Standarde de integritate în învăţământul universitar  

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - 
UEFISCDI, România 

 

2011  Diplomă de participare (instruire şi atelier de lucru) Antreprenor - Viitor Durabil  

Ernst&Young - Proiectul „Formare şi asistenţă în domeniul managerial-antrprenorial pentru mici şi 
viitori   întreprinzători, manageri şi angajaţi din cadrul IMM-urilor din regiunile N-E, N-V, Centru şi S-E ” 

 

2010  Certificat de absolvire Mediator  

Uniunea Mediatorilor din România, România 

 

2009  Diplomă postuniversitară de perfecţionare - Utilizarea tehnicilor moderne de 
predare ID 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

2009  Diplomă postuniversitară de specializare - Managementul comunicării şi relaţii 
publice 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

2009  Diplomă postuniversitară de perfecţionare - Management universitar  

Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 

 

2008  Diplomă postuniversitară de perfecţionare - Managementul calităţii în 
învăţământul la distanţă 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

2008  Diplomă de perfecţionare – Manager proiect  



  Curriculum Vitae  Adrian Micu 
 
 

Decembrie 2021  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 11  

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitate de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
România 

 

2006  Certificat de absolvire curs perfecţionare – Inspector resurse umane  

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitate de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
România 

 

2004  Certificat de absolvire curs perfecţionare – Evaluator întreprinderi  

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România 

 

2004  Certificat de absolvire curs perfecţionare – Simularea electronică a administrării 
activităţii economice într-o întreprindere 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 

2001 - 2002  Certificat de absolvire curs postuniversitar – Diagnosticarea viabilităţii firmei  

Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 

 

1995  Diplomă de Broker   

Bursa Română de Mărfuri, Bucureşti, România 

 
 

1999 - 2000  Certificat de absolvire curs postuniversitar – Administrarea afacerilor  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

 
 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

 
 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE  VORBIRE  

SCRIERE  
Ascultare  Citire  

Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Limba spaniolă B2 B2 B2 B2 B2 

 

Competenţe de comunicare  ▪ Comunicativ, spirit de echipă 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Manager de proiect şi membru în  proiecte naţionale şi internaţionale. 
▪ Şef catedră Management - Marketing (2008-2010). 
▪ Director Departament Administrarea Afacerilor (2010-2016); 

▪  Director adjunct al Comisiei de Dezvoltare curriculară și asigirarea calității din cadrul Asociaţiei 
Facultăţilor de Economie din România. 

 
 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator elementar 

 

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  

▪ B 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

 

Publicaţii 
 

▪ 12 cărţi şi peste 130 de articole ştiinţifice 

Articole ISI cu factor de impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessing an on-site customer profiling and hyper-personalization system prototype based on a deep 
learning approach. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121289, DOI 
10.1016/j.techfore.2021.121289, WOS:000711385700007, ISSN 0040-1625 
https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/woscc/full-record/WOS:000711385700007  
 
The state of #digitalentrepreneurship: a big data Leximancer analysis of social media activity, 
International Entrepreneurship and Management Journal, ISSN: 1554-7191, eISSN: 1555-1938, 
2021. 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000604899600001  
 
The impact of use of artificial intelligence on digital commerce in Romania, Amfiteatru Economic, vol. 
23, nr. 56/2021, ISSN: 1582-9146, eISSN: 2247-9104, pp.141-159, 2021. 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612310500009  
 
Matching the future capabilities of an artificial intelligence-based software for social media marketing 
with potential users’ expectations. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119794, 2020. 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000509818900053  

 
Online customer experience in e-retailing: implications for web entrepreneurship. International 
Entrepreneurship and Management Journal. 2019 Jun 15;15(2):651-75. 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000468335300016  

 Market Intelligence Precursors for the Entrepreneurial Resilience Approach: The Case of the 
Romanian Eco-Label Product Retailers, SUSTAINABILITY, Volume: 10, Issue: 1,Article Number: 190, 
JAN 2018 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000425082600187   

 
Country-based comparison of accommodation brands in social media: An fsQCA approach, Journal of 
Business Research, 2018  
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000438002000026   
 
Analyzing user sentiment in social media: Implications for online marketing strategy, Psychology & 
Marketing, vol. 34, issue 12, pp. 1094-1100, 2017 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414628500003  

 
The impact of a trend pattern for sustainable marketing budgets on turnover dynamics (a case study), 
Contemporary Economics, vol. 11, issue 3, pp. 287-301, 2017 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000418002600003   

 
Predicting the Economic Impact of Using Renewable Energy by Modelling Through Artificial 
Intelligence Techniques, European Journal of Sustainable Development, vol. 6, issue 1, ISSN 2239-
5938, eISSN 2239-6101, pp. 42-56, 2017 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000393805400005   

 
The Genetic Approach of Marketing Research, Economic Computation and Economic Cybernetics 
Studies and Research, Nr. 3, Vol. 50, ISSN 0424-267X, pp. 229-246, 2016 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000384704600013    

 
Reengineering and production management of Romanian printing industry, Metalurgia International, 
vol. 18, nr. 4, ISSN 1582-2214, pp. 146-151, 2013 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000315177400032   

 
Implementing pathmaker 6.1TM software in order to achieve the computerized management of a 
reengineering project in a company involved within the printing industry, Metalurgia International, vol. 
18, nr. 4, ISSN  1582-2214, pp. 152-158, 2013 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000315177400033   

 
Implications of Logistic Service Quality on the Satisfaction Level and Retention Rate of an e-
Commerce Retailer's Customers, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies 
and Research, vol. 47, nr. 2, ISSN 0424-267X, eISSN 1842-3264, pp. 147-155, 2013 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000328587300010   

https://www-webofscience-com.am.e-nformation.ro/wos/woscc/full-record/WOS:000711385700007
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000604899600001
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612310500009
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000509818900053
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000468335300016
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000425082600187
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000438002000026
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000414628500003
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000418002600003
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000393805400005
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000384704600013
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=T1tM1w8H9XdUNOx19Ii&page=1&doc=4
javascript:;
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000315177400032
javascript:;
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000315177400033
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000328587300010
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 Model for Implementing a Reengineering Solution of the Production Process in a Printing House, 
Analele Științifice ale Universității „Ovidius” Constanța, Seria Matematică, ISSN 1224-1784, Vol. 21(1), 
pp. 83–99.  
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000325522600005    
 

Opportunities of a Romanian Company’s Business Development in Countries with Cultural 
Intelligence Compatibility, African Journal of Business Management, vol. 5 (30), ISSN 1993-8233, pp. 
11946-11954, 2011 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000297665400018  
 

Premii ▪ „Best Paper Award” oferit de Journal of Business Research (Elsevier), Prof. univ. dr. Adrian Micu și 
Prof. univ. dr. Alexandru Căpățînă, în cadrul Conferinței Internaționale Global Innovation and 
Knowledge Academy, ISEG Management School din Lisabona, 27.06.2017 – 1.07.2017. 

▪ Premiul I la targul international de intreprinderi simulate – Jesolo (Venetia) – aprilie 2015 – obtinut 
de firma simulata Smart OWL – in cadrul proiectului Simpract, in cadrul caruia am avut calitatea de 
Leader partener  

▪ Premiu UEFISCDI, 2019, pentru lucrarea: Micu A.-E., Bouzaabia O., Bouzaabia R., Micu A., 
Capatina A., 2019, Online customer experience in e-retailing: implications for web 
entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 15, Issue 2, ISSN 
1554-7191, eISSN 1555-1938, pp. 651-675, DOI 10.1007/s11365-019-00564-x, 
WOS:000468335300016 

▪ Premiu UEFISCDI, 2017, pentru lucrarea:  Micu, A., Micu, A. E., Geru, M., & Lixandroiu, R. C. 
(2017). Analyzing user sentiment in social media: Implications for online marketing strategy. 
Psychology & Marketing, Issue 12, Vol, 34, pp. 1094-1100, ISSN 0742-6046, WOS 
000414628500003  

▪ Premiu CNCSIS, 2009, pentru lucrarea Paraschivescu O., Căprioară F., Micu, A-E., 2009, 
Innovation in Quality Management, Metalurgia International, Vol XIV special issue no. 5, ISSN 
1582-2214, pp.146-150 
 

Expertiza în domeniul elaborării 
de politici administrative 

▪ Elaborarea de strategii, proceduri şi regulamente la nivelul Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi – membru în Consiliul de Administraţie 

▪ Elaborarea de strategii, proceduri şi regulamente la nivelul Facultăţii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 
 

Conferinţe 

 

▪ 60 de participări în conferinţe internaţionale 

Director de proiect ▪ Transpunerea rezultatelor cercetărilor realizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) 
în inițiative antreprenoriale - TRECIA, Cod: CNFIS-FDI-2020-0406, 2020 

▪ Modelarea empirică și dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente 
din domeniul rețelelor sociale online (FutureWeb), finanțat prin contractul nr. 86PCCDI/2018 

▪ Proiect SIPOCA 393 – „Consolidarea capacităţii instituționale a Ministerului Cercetării şi Inovării prin 
optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare şi inovare”, Cod SMIS: 
116103 

▪ Responsabil instituţional PROIECT INOVARE, Tehnologie si Instalatie Pentru Tratarea Apelor 
Industriale Uzate, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Grant nr. 244/2008  

▪ POSDRU 92/3.1/s/49297, „Fii manager pentru afacerea ta”, acronim (PAR-SE), finanţat din Fondul 
Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
POSDRU 2007 – 2013 şi Guvernul României. 

▪ Director proiect - Banca Mondială “Servicii de calificare pentru personalul disponibilizat din armată.”, 
Nr. 16849/13.11.2002 
 

Afilieri 

 

▪ Societatea Academică de Management din România (SAMRO),  
▪ Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR),  
▪ Asociaţia Română de Marketing (AROMAR). 
 

Activitatea de evaluare şi 
expertiză 

▪ Membru CNATDCU - Comisia 27 Științe Economice și Administrarea Afacerilor 
▪ Membru în Comisia permanentă Ştiinţe Economice I - ARACIS 
▪ Evaluator proiecte; 
▪ Membru în comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat (30 teze de doctorat). 
▪ Membru în comisii de avansare pe post (Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Tomis” din Constanţa, Universitatea „Dimitrie Cantemir” 
Constanţa, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti) 

▪  

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000325522600005
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000297665400018
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 ▪ Membru în colectivul editorial al revistei cotate Web of Science - Journal of Innovation & 
Knowledge, ISSN 2444-569X, Factor de impact 9,269, AIS 1,088. 

▪ Reviewer pentru Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Fascicola Economie și Informatică 
Aplicată, revistă indexată ERIH plus 

▪ Reviewer pentru Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Seria Ştiinţe Economice, revistă 
indexată ERIH plus. 

Aportul la formarea de specialişti ▪ Membru în comisiile de îndrumare a doctoranzilor aflaţi în stagiu de pregătire doctorală - 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; 

▪ Membru în comisii de validare a tezelor de doctorat - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; 

▪ Susţinerea de prelegeri în cadrul şcolii postdoctorale 
▪ Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească - lucrări licenţă; 
▪ Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească - lucrări disertaţie 

 

Număr de citări ▪ ISI Web of Knowledge = 74 citări, H index = 4 
▪ Google Scholar = 304 citări, H index = 8 
▪ Scopus = 94 citări, H index = 5 

Participare în comisii de doctorat ▪ 30 de comisii de doctorat 

 
 


