
 

CURRICULUM VITAE 

  

1. Nume:   MARIN 

2. Prenume:  Costel Irinel 

3. Data şi locul naşterii:  25.11.1975,  Bacău 

4. Cetăţenie:  Română 

5. Date de contact : e-mail : irinel.marin@ase.ro  

 

6. Studii:  

 

ASE Bucuresti  ASE Bucuresti  ASE Bucuresti ASE Bucuresti  ASE Bucuresti 

Octombrie 2003 -   

octombrie  2008 

 

octombrie 2010  – iunie 2011 octombrie 2008  – iunie 

2009, 

 

octombrie 2001 – iunie 

2002, 

 

octombrie 2004 – 

iunie 2008 

Studii Doctorale  
  

cursuri postuniversitare de 

pregatire a cadrelor didactice 

pentru predare cursuri 

invatamant deschis la distanta – 
organizate de   Departamentul 

pentru pregătirea personalului 

didactic 

cursuri postuniversitare 

de psiho – pedagogie 
organizate de   

Departamentul pentru 

pregătirea personalului 

didactic 

Stdii Aprofundate in 

Managementul 

Resurselor Umane  

Cursuri la zi 

Facultatea de 

Management 
 

Diploma de Doctor 

in Economie – 

Management 

Certificat de absolvire cursuri 

postuniversitare 

Certificat de absolvire 

cursuri postuniversitare 

Diploma de Studii 

Aprofundate 

Diploma de 

licenta 

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor in Economie  

 

8. Experienţa profesională: 

 

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice din Bucuresti, 

Facultatea de Management, Departamentul de Management, Conferentiar universitar doctor 

 

Perioada:  

de la .(luna, anul)  

până la.(luna,anul) 

Februarie 2013 – 

prezent 

Februarie 

2009 – 

Februarie 

2013 

Februarie 

2003 – 

Februarie 

2009 

Februarie  

2001 – 

Februarie  

2003 

Ianuarie 2000 – 

ianuarie 2001 

Aprilie  1999  – 

Ianuarie 2000 

Locul: Departamentul 

Management 

Departamentul 

Management 

Departamentul 

Management 

Departamentul 

Management 

Departamentul 

Resurse Umane  

Departamentul 

Resurse Umane  

Instituţia: ASE Bucuresti ASE 

Bucuresti 

ASE 

Bucuresti 

ASE Bucuresti S.C.  SVF 

Management 

S.C.  I.O.R. S.A. 

Funcţia: Conferentiar 

univ. dr. 

Lector univ. 

dr. 

Asistent univ. 

dr. 

Preparator 

univ. drd. 

Analist Resurse 

Umane 

Analist Resurse 

Umane 

Descriere: Activitate 

didactica si de 

cercetare 

Activitate 

didactica si de 

cercetare 

Activitate 

didactica si de 

cercetare 

Activitate 

didactica si de 

cercetare 

Activitati 

specifice de 

resurse umane 

Activitati 

specifice de 

resurse umane 

mailto:irinel.marin@ase.ro


10. Vechime la locul de muncă actual: 17 ani 

 

11. Membru al asociaţiilor profesionale:  

 

1.          UNPIR (Uniunea Națională a Practicienilor in Insolvență din România)- membru 

și practician in insolvență din ianuarie 2010 

2.          Societatea  pentru Excelenta in Afaceri - Business Excellence – membru 2008 

3.      Academia de Studii Economice din Bucuresti – Centrul de Management  Operational  

 

 

12. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice: 

 

PREMIUL  ACADEMIEI   ROMÂNE –  Premiul  Virgil  Madgearu  –  pe anul 2017, 

pentru cartea    Ergonomie   Organizațională  (coautor) – Editura Economică, București 

2015, ISBN: 978-973-709-760-6 

 

 

13. Activități de cercetare relevante : 

 

- unic autor sau coautor in 10 cărți de specialitate (in domeniile: managementul resurselor 

umane, auditul resurselor umane, ergonomie organizațională) 

- unic autor sau coautor intr-un mare număr de articole publicate in reviste din țară sau 

străinătate, dintre care 5 in reviste cotate ISI, cu factor de impact și AIS > 0 

- articole / studii, publicate in volumele unor conferințe internațíonale, o parte din ele 

indexate ISI 

- membru în echipe sau expert in cadrul mai multor proiecte de cercetare sau finanțate prin 

fonduri europene. 

- membru în comitetul director al revistei: “Business Excellence and Management” 

 
 

14. Limbi străine cunoscute: engleză, franceză 

 

 

15. Alte competenţe:  

 

- Competenţe şi abilităţi sociale: aptitudini de comunicare, de creare a unui climat 

psihosocial deschis, disponibilitate pentru munca în echipă, corectitudine, perseverenţă, 

abilităţi de consiliere, îndrumare, adaptabilitate la situaţii noi, adaptabilitate la medii 

multiculturale, responsabilitate, capacitate de a gândi economic şi social. 

 - Competenţe şi aptitudini organizatorice: gândire strategică, flexibilitate, capacitate de 

analiză, sinteză şi previziune, capacitatea de a respecta termene limită de finalizare a 

lucrărilor, disponibilitate la efort şi capacitatea de a antrena colaboratorii pentru atingerea 

obiectivelor.  

- Competenţe şi aptitudini tehnice: utilizez echipamente multimedia.  

- Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizez computerul (Windows, 

navigator Web: Google Chrome, Internet Explorer, Operare Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint) şi unele tipuri de echipamente de birotică.  

 



 

 

16. Alte menţiuni: - 

 

-  am deținut funcția de Director al cursului postuniversitar Managementul resurselor umane 

in perioada aniloor 2010 – 2015 

- Membru în comitetul director al revistei: “Business Excellence and Management” din anul 

2011 

- Moderator al unor sesiuni ştiinţifice din cadrul conferinţelor internaţionale (organizate de 

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Management) începând cu anul 

2008.  

- Membru în comitetul de organizare al unor conferinţe internaţionale (organizate de 

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Management).  

- Participant la activităţile de cercetare (ca membru sau expert) în cadrul unor proiecte de 

cercetare ştiinţifică, obţinute prin competiţie.  

- activitatea de îndrumare a lucrărilor de licenţă / disertaţie.  

- coordonarea unor activităţi extracurriculare cu studenţii atât la nivel de facultate cât şi la 

nivel de universitate – prin implicarea în organizarea  conferințelor ISI proceedings ale 

Facultății de Management și  Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

 

 

 

Data completării:         

                    

 

Semnătura 


