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CURRICULUM  VITAE 

 

 
INFORMAŢII PERSONALE  

 
 

 

 
 

 
  

  

Nume / Prenume Năstase Marian 

Adresa Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) +4 0723637233   

Fax(uri)  

E-mail(uri) nastasem1@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 23.09.1969 
  

Sex Masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1996 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator/asistent/lector/conferentiar/profesor universitar dr. (din 2014) 

Discipline predate: Predare cursuri si seminarii la disciplinele:  

 Fundamentele managementului  

 Managementul schimbarii  

 Management strategic 

 Management comparat international  

 Leadership si cultura organizationala 

Numele şi adresa angajatorului ASE București, Facultatea de Management, Piața Romană, nr.6, cod010374, tel: +40213191967, 
București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada 1997 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant / trainer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la proiecte de consultanta in domeniul managementului, Predarea de cursuri in 
management (managementul schimbarii, strategie, leadership, cultura organizationala, management 
comparat international) și antreprenoriat. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Manager, 6, ap.12, str. Anghel Saligny, sect. 5, București, România 

 
Experienţa profesională 

 

  

Perioada 1999-prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Redactor sef la Revista de Management Comparat International 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea si realizarea politicii editoriale a revistei 

Numele şi adresa angajatorului ASE București, Piața Romană, nr.6, cod010374, tel: +40213191967, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare si publicare 
  

 
Educaţie şi formare 

 
 

  

Perioada 
 
 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 

 
Perioada 

2013 - 2015 
Master in Comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica,  
 
Master 
Predarea si invatarea in limba engleza, imbunatatirea competentelor metodologice si de comunicare; 
Abilitati pentru gandirea critica si predare; Metodologia cercetarii: metode cantitative si calitative; 
Aspecte interculturale ale comunicarii in context profesional; Asigurarea calitatii in educatie la 
standarde europene; Design, managementul şi evaluare de proiecte de cercetare naţionale şi 
internaţionale. 
Facultatea de Relatii Economice Internationale, ASE Bucuresti 
 
ISCED 6 
 
 
 
 
1998-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, București, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

 
Educaţie şi formare 

 
Studii de licenta, Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, 1990-1995 

  

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate în Managementul Producţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane 
Managementul productiei 
Managementul IMM-urilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

 
Educaţie şi formare 

 
 

  

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Licenta in management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceza  B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  
 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Comunicare, creativitate, spirit antreprenorial, spirit de echipa, leadership, competente pe care le-am 
dezvoltat pe parcursul facultatii, prin participarea la diferite proiecte academice si cu mediul de afaceri. 
Ulterior, am amplificat aceste competente prin lucrul cu diferite categorii de studenti și formabili: 
licenta, master, post-universitar. Competentele au fost dezvoltate si in cadrul diverselor proiecte de 
consultanta si training, pentru manageri, intreprinzatori si specialisti, in care am fost implicat. 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicatii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experienta in domeniul managementului de proiect, leadership, managementul schimbarii datorita 
formarii si coordonarii mai multor echipe de proiect, in calitate de manager de proiect, team leader sau 
membru in echipe de proiecte naționale și internaționale. 

 Membru in echipa de proiect de cercetare: „Dezvoltarea instituțională a ASE în 
domeniul cercetării de excelență prin susținerea cercetării avansate, inovării 
și vizibilității pentru creșterea competitivității în spatiul de cercetare european 
(ECON_X)”, (CNFIS-FDI-2020 0217) 

 Coordonator programe antreprenoriat în cadrul proiectului “Doctoranzi și 
cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii”,  POCU/380/6/13/123623 

 Membru in echipa de proiect de cercetare:  " Susținerea cercetării de excelență 
 în cadrul Academiei de Studii Economice din București, în contextul principiilor 

dezvoltării durabile și al cercetării deschise (ORFEUS)” (CNFIS-FDI-2018-0582, 2018) 

 Director al partenerului ASE in cadrul proiectului POSDRU: ,,UNIVERSITARIA – 
școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată” 
(POSDRU/157/1.3/S/135590) 

 Director al proiectului  de cercetare ştiinţifică „Dezvoltarea competentelor in 
domeniul leadershipului bazat pe cunoastere in sectorul de IMM-uri din 
Romania in contextul integrarii in Uniunea Europeana”, (CNCSIS, 2009-2011) 

 Component al echipei de realizare a proiectului de cercetare  „Platforma integrată 
pentru explorarea mediului colaborativ de lucru (MCL/CWN) bazată pe o 
structură ontologică specifică, orientată pe cerințele IMM-urilor 
manufacturiere și servicii”,  (PNCDI II Parteneriate, 92-094, 2008-2011) 

 Component al echipei de realizare a proiectului de cercetare  „Generarea 
sinergiilor pozitive în întreprinderile industriale prin armonizarea 
binomului cultură organizaţională – strategia firmei în vederea obţinerii 
unui trend evolutiv spre competitivitate şi excelenţă”, (CEEX, 2007-2008) 

 Component al echipei de elaborare şi realizare a proiectului de cercetare  
„Responsabilitatea socială corporativă în cadrul  sectorului de IMM-uri, în 
perspectiva integrării României în Uniunea Europeană” (CNCSIS, 2006) 

 

 
Cărți (selecție) 

 Co-autor al cărţii (Vasile Zecheru, Marian NĂSTASE), Standarde de 
management, Tribuna Economică, Publishing House, Bucharest, 2016 

 Coordonator al domeniului “Manageri și lideri” din cadrul “Dicționarului de 
Management” (coordonator general Ovidiu Nicolescu), Editura Pro 
Universitaria, București, 2011 

 Secretar științific al “Dicționarului de Management” (coordonator general Ovidiu 
Nicolescu), Editura Pro Universitaria, București, 2011 

 Co-autor al cărţii: “Strategie – cultură – performanţe”, Editura PRINTECH, 
Bucuresti, 2008 

 Autor al cărţii „Lideri, leadership şi organizaţia bazată pe cunoştinţe”, Editura 
ASE, Bucureşti, 2007 

 Autor al cărţii „Managementul aplicativ al organizaţiei - jocuri şi aplicaţii 
manageriale, studii de caz”, Editura ASE, Bucureşti, 2005 

 Co-autor al cărţii: “Managementul, “obiect” de audit intern. Sinteze teoretico-
metodologice, proceduri utilizabile şi aplicaţii”, Editura Economică, Bucureşti, 
2005 

 Autor al monografiei „Cultura organizaţională şi cultura managerială”, Editura 
ASE, Bucureşti, 2004 

 Colaborator (5 studii de caz ) la cartea „Management în media”, Editura Roata, 
Bucureşti, 2004 

 Colaborator (4 capitole) la cartea „Managementul resurselor umane”, Editura 
Economică, Bucureşti, 2004 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Articole (selecție) 
 

 Florescu, M. Nastase, M., Orzan, M., Shahrazad, H., 2020, Research 
performance predictors in Romanian universities: the case of the Bucharest 
University of Economic Studies,  Economic Computation and Economic 
Cybernetics Studies and Research, Volume 71, Issue 1, 2020 

 Cristache, N., Năstase, M., Petrariu, R. and Florescu, M., 2019. Analiza efectelor 
forțelor de congruență asociate implementării unui cod de responsabilitate socială 
asupra sustenabilității firmelor din domeniul bioeconomiei. Amfiteatru Economic, 
21(52), pp. 536-553 

 Nastase, M., Florescu, M., Mircioi (Valimareanu), I., 2018, Scientific research and 
universities as knowledge based organizations, Revista de Management 
Comparat International / Review of International Comparative Management, 
Volume 19, Issue 5, December, ISSN 1582-3458 

 Vizitiu, C., Agapie, A., Paiusan, R., Hadad, S., Nastase, M., Adapting a corporate 
entrepreneurship assessment instrument for Romania, South African Journal of 
Business Management, Volume 49 Number 1, Jan 2018, p. 1 - 7 

 Nastase, M., Lisetchi, M., BIBU, N., Putting Society at Heart: Socializing 
Innovation Concept, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 45, ISSN: 1583-
3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic), 189-199, 2014 

 Nastase, M., Andronic, L., (2012) Este restructurarea un subiect important pentru 
societatea si economia romaneasca? (Is the restructuring an important subject for 
the Romanian society and economy?), Economistul, nr. 20, Mai, ISSN 2247-
9422 

 Nastase, M., (2012) Știința regională, o modalitate pentru dezvoltarea globală 
(The regional science, a new way for the global development), Economistul nr. 21-
22 (new serie), 04 Iunie, ISSN 2247-9422 

 Nastase, M., (2012) Credibilitatea liderilor intr-un mediu dinamic (The leaders’ 
credibility in a dynamic business environment), Economistul nr. 16 (new serie), 30 
April, ISSN 2247-9422 

 Năstase, M., Giuclea, M. Bold, O., (2012) The Impact of Change Management in 
Organizations – a Survey of Methods and Techniques for a Successful Change, 
Review of International Comparative Management, Volume 13, Issue 1, March, 
ISSN 1582-3458 

 Năstase, M., Stoian, M.,  Ion, R., A., (2011) Developing the Management 
Competencies for Getting a Competitive Position in the Organic Food Market, 
Review of International Comparative Management, Volume 12, Issue 5, 
December, ISSN 1582-3458 

 Năstase, M., (2009) Importance of Trust in the Knowledge Based Leadership, 
Review of International Comparative Management, Volume 10, Issue 3, July, 
ISSN 1582-3458 

 
 

 Microsoft Office: Word, Excell 

            Hobby: Teatru, Literatura (SF, beletristica), Sport (fotbal, volei, tenis de camp) 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 

 

https://journals.co.za/content/journal/busman
https://journals.co.za/content/journal/busman
https://journals.co.za/content/journal/busman_v49_n1

