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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Orzan Gheorghe 

Adresă(e) Cal. Mosilor 199, Bl.3, Ap.43, sector 2, Bucuresti, cod 020859, Romania 

Telefon(oane) 021 210 2540 Mobil: 0722 218 140 

Fax(uri) 021 210 2540 

E-mail(uri) orzang@ase.ro 
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 27 iulie 1951 
  

Sex Masculin 
  

 
 

 

   

             PROFIL OCUPATIONAL 

 

Experienţa didactico-profesională 

Cadru didactic universitar 

 
Profesor univ. dr., conducător de doctorat în  domeniul economic, specializarea Marketing 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Din 10.04.2009 şi în prezent 
Conducător de doctorat 
a. Susţinerea de cursuri în cadrul Şcolii Doctorale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti; 
b.Tutore în cadrul proiectului  POSDRU/88/1.5/S/55287 „Doctorat în economie la standardele 
Europei Cunoaşterii (DoEsEC), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; 
c. Expert pe termen scurt în cadrul proiectului  “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală 
și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, POSDRU 159/1.5/S/142115, 
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013; 
d. Tutore în cadrul proiectului POSDRU/6/1.5/S/7832 „Doctorat si doctoranzi în triunghiul 
educaţie-cercetare-inovare (DOC – ECI)” (CCI) 2007RO051PO001, proiect cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013; 
e. Coordonarea lucrărilorde cercetare elaborate de doctoranzi; 
f. Evaluarea proiectelor de cercetare ale doctoranzilor; 
g. Evaluator al propunerilor de proiecte de cercetare stiinţifică privind acordarea burselor de 
doctorat 
pentru candidaţii admisi în sesiunea iunie 2009 în cadrul proiectului nr. 7832, POSDRU/6/1.5/S/11 
„Doctorat si doctoranzi în triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC – ECI)” (CCI), în sesiunea 
iunie 2010 în cadrul proiectului  POSDRU/88/1.5/55287 „Doctorat în economie la standardele 
Europei Cunoaşterii (DoEsEC), în sesiunea iunie 2012 în cadrul proiectului 
POSDRU/89/1.5/S/59184 "Performanță si excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în 
domeniul stiințelor economice din România"  proiecte cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013; 
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 Academia de Studii Economice Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucureşti 
Învatamant universitar 

 

Perioada Din 01.05. 1994 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar din 2007, ocupând anterior posturi de conferenţiar şi  lector universitar 
2003 – 2008: Prodecan al Facultatii de Marketing 
2000 – 2008: Director al Centrului Teritorial ID - A.S.E. Brăila 
2005 – 2011  Director al programului de master Marketing Online 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cadrul didactic al Catedrei de Marketing –  ASE, titularul cursurilor de Cercetări de marketing, 
Previziuni de marketing, Cybermarketing, Marketing, Marketing online, Publicitate online, Relaţii 
publice online, Analiza informaţiilor de marketing, Sisteme informatice de marketing, Sisteme 
expert de marketing, Sisteme inteligente de business, Simulări de marketing, e-business, cursuri 
de antreprenoriat, de iîniţiere şi desfăsurarea unei afaceri, managementul proiectelor ; 

 Profesor titular la cursuri de formare profesională continuă prin Şcoala de Pregătire 
Postuniversitară şi Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic din ASE Bucureşti ; 

 Susţienerea de cursuri/seminarii în cadrul programelor de licenţă ale Facultăţiilor de Marketing, 
de Comerţ, de Management, de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; 

 Susţienerea de cursuri/seminarii în cadrul programelor de master ale Facultăţiilor de Marketing 
şi Comerţ: Managementul Marketingului, Cercetări de Marketing, Marketing şi Comunicare în 
afaceri, Marketing strategic, Relaţii Publice şi Marketing online; 

 Activităţi didactice în cadrul şcolii doctorale, ciclului  de masterat şi ciclului de  licenţă prin 
sustinere de activităţi la curs, seminar, laboratoare  IT şi de cercetări de marketing; participarea la 
cercetări de piaţă cu mediul de afaceri, indrumare proiecte de diploma, disertatii master; elaborari 
lucrari de doctorat, activitate de cercetare stiintifică, olimpiade naţionale şi îndrumare lucrări de 
cercetare ştiinţifică pentru sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti naţionale sau internaţionale, 
etc. 

 Alte principale arii de responsabilitate:   
a. Activităţi de cercetare la nivelul facultăţii; organizare, logistică, consultanţă în programe 

ştiinţifice de cercetare ASE, director in 4  proiecte de cercetare  PNCD 2007-2013 şi manager 
de proiect  sau expert pe termen lung în 6 proiecte de fonduri europene neranbursabile;  

b. Preşedinte sau membru în comisii de licenţa, de disertaţii, de susţinere publică a tezelor de 
doctorat şi acordarea titlului de doctor, de promovare  şi de acordare a gradelor didactice, 
membru în comisiile de elaborarea de subiecte pentru examenele de licenţă sau masterat. 

c. Evaluări şi avizări teme de cercetare la Dep. de Cercetări Economice – ASE,  membru al 
colectivului de evaluatori al DCE – ASE; 

   d.   Managementul activităţilor didactice de la învăţămîntul ID; 
e. Asigurare şi dezvoltare bazei materială a facultăţii; 
f. Ccoordonarea achiziţiilor publice la nivelul facultăţii;  
g. Relaţii publice cu studenţii şi mediul de afaceri;  
h. Participarea la elaborarea noilor programe masterale de aprofundare ale Facultăţii de 

Marketing; 
i. Proiectarea şi intreţinerea de site-uri şi platforme IT de învăţare şi de activităţi universitare 

online la nivelul facultăţii. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învatamant universitar 

 
 

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 

 
 
 
 

 
 
 06.06.2017 - prezent 
 Membru comisia de contestatii – Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor - CNATDCU 
  Analiza cererilor, sesizarilor si reclamatiilor privind titlurile, diplomele si certificatele universitare  
 
 Ministerul Educatiei Nationale 
  Învatamant universitar 
 
 

 01.10.2005 – 2012 
Director Master Marketing online 
a. Managementul masteratului privind dobăndirea de competenţe şi abilităţi de studenţi conform 

programului şi obiectivelor aprobate prin acreditarea ARACIS; 
b. Elaborarea dosarului de acreditare ARACIS şi monitorizarea desfăsurării conform scopului şi 

obiectivelor asumate prin program; 
c. Coordonarea activităţilor cadrelor didactice implicate în elaborarea programelor analitice şi 
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            Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

                     Funcţia sau postul ocupat 
   Activităţi şi responsabilităţi principale 
           Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

desfăsurarea cursurilor conform Planului de învăţămînt şi a programelor analitice; 
d. Participarea la procesul decizional din cadrul masterului; 
e. Verificarea dosarului de candidat a masteranzilor, a cataloagelor de note, a registrului matricol; 
f. Organizarea sesiunilor de examinare şi a sesiunilor de disertaţie,  

 
Academia de Studii Economice Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti 
Învatamant universitar 
 
01.03.2004 – 02.02.2016 
Membru al Senatului universitar ASE 
Membru al Consiliului Facultăţii de Marketing 
Participare la procesul decizional din cadrul Facultăţii de Marketing 
Academia de Studii Economice Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti 
Învatamant universitar 
 

Perioada 1991 – 1994 

Funcţia sau postul ocupat Şef serviciu Bănci de Date şi Informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Coordonarea activitătilor de cercetare în domeniul IT din Centrele de Calcul de comerţ exterior, 
interior şi turism,  

2. Proiectarea şi exploatarea noului sistem informaţional al MCT; 
3. Proiectarea, elaborarea şi prelucrarea automată a informaţiilor din temele de cercetare ale 

Institutului de Cercetări Comerciale, departament al Min. Comerţului şi Turismului; 
4. Proiectarea şi intreţinerea bazei de date a MCT, redactarea de Buletine informative la nivelul 

ministerului; 
5.  Coordonare şi indrumare activităti informatice  la nivelul intreprinderile din subordinea MCT; 
6. Achiziţiile publice cu tehnică de calcul la nivelul MCT şi a  intreprinderile din subordinea 

MCT; 
 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Comerţului şi Turismului, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management sisteme informatice 

  

Perioada 1975 – 1991 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator (1975 – 1977) 
Şef colectiv modele economico-matematice de cercetare a pieţei în comerţ (1977-1981); 
Şef serviciu Proiectare Sisteme Informatice (1982 – 1991) 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Coordonarea şi organizarea activităţilor de cercetare în domeniul IT în ramura de comerţ interior; 
2. Proiectarea şi exploatarea de produse program de cercetare a cererii populaţiei de bunuri de 

consum, de modelare şi previziune, de proiectare şi realizare de cercetări de marketing 
exploratorii şi descriptive, pe baze contractuale cu Institutul de cercetări pentru economia 
comerţului şi turismului (IECIT) şi Institutul Central de Cercetări în Informatică (ICI) 

3. Proiectarea de sisteme informatice tipologice şi a produselor informatice generalizabile, 
expoatabile pe platforme hardware micro, mini si mainframe la peste 400 intreprinderi 
comerciale; 

4. Cercetarea, proiectarea şi realizarea de produse program pentru Sistemul informatic teritorial, 
produse înregistrate în Biblioteca Naţională de Programe; 

5. Desfăşurarea de programe de formare a formatorilor şi de programe de training în domeniul IT. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Calcul al Ministerului Comerţului Interior (IMEB), Str. Blanari nr.17, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Management  IT 

  

Experienţă  ştiinţifică   20 de  cărti de specialitate, manuale, culegeri de probleme, studii de caz în calitate de autor/ 
coautor în domeniul economic şi de legislaţie economică;  68 lucrări de cercetare ştiinţifică;  65 
de articole publicate în reviste de specialitate internaţionale sau naţionale recunoscute CNCSIS;   
78 de comunicări ştiinţifice la sesiuni internaţionale sau naţionale, 22 articole indexate în baze 
de date internaţionale, 10 articole publicate in reviste ISI; 7 articole prezentate la conferinţe 
internaţionale ISI Proceedings. 

 director de proiect în 15 contracte de cercetare ştiinţifică şi membru în 70 de contracte de 
cercetare câştigate prin competiţie sau încheiate cu mediul de afaceri din care 3 contracte de 
cercetare ştiinţifică internaţională; 

 director de proiect în „Cercetări exploratorii privind folosirea blog-urilor ca instrumente de 
marketing în vederea elaborării unor modele operaţionale şi comportamentale ale utilizării şi 
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eficienţei lor economice”, beneficiar Academia de Studii Economice, Programe de cercetare 
exploratorie, Grant CNCSIS din PNCDI-PN2, Program Idei,  Cod CNCSIS 1865, perioada  
20.11.2008 – 20.11.2011; 

 director de proiect în „Cercetarea şi dezvoltarea unei platforme interactive,multidisciplinare şi 
complexe pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional de marketingprin interconectarea mediului, 
cu piaţa muncii din România, în contextul dezvoltării durabile”, beneficiar Academia de Studii 
Economice, Programe decercetare exploratorie, Grant CNCSIS din PNCDI-PN2, Program 4 
Parteneriate,  CodCNMP 3306, contract  92103/01.10.2008, pe o perioada de trei ani; 

 director ştiinţific în „Cercetări privind realizarea unui sistem integrat complex de diseminare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel naţional pentru promovarea şi susţinerea educaţiei privind 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”, beneficiar Academia de Studii Economice, 
Programe decercetare exploratorie, Grant CNCSIS din PNCDI-PN2, Program 4 Parteneriate  Cod 
CNMP 3306, contract  92103/01.10.2008, pe o perioada de trei ani; 

 Coordonator directie de cercetare (Cloud) in proiectul de cercetare „Parteneriate pentru 
competitivitate in vederea transferului de cunostinte prin dezvoltarea unor modele computationale 
inovative pentru cresterea economica si sustenabilitatea sectorului de afaceri din România” 
(ASECOMP), cod proiect P_40_382, 2019, pe o perioada de 5 ani; 

 director de proiect în „Managementul şi administrarea afacerilor la nivelul firmei în contextul 
economiei digitale – studiu pentru reingineria sistemului informaţional”, Contract ASE nr. 99/2007, 
beneficiar ROCCAS ICCPT, contract de cercetare obţinut prin competiţie naţională, cuprins în 
planul de Cercetare Ştiinţifică pe 2007 al ASE la poziţia 49/2007. 

 director de proiect în „ Publicitatea online, piaţa şi profilul utilizatorului de produse şi servicii în 
domeniu IT&C pe Internet, analize comparativ”, beneficiar ARGOS Computers, competiţia 2007, 
contract de cercetare obţinut prin competiţie naţională, cuprins în planul de Cercetare Ştiinţifică 
pe 2007 al ASE la poziţia 40/2007; 

 director de proiect în „Tendinţe şi evoluţii pe piaţa medicamentelor în România în contextul 
integrării europene”, FARMEXPERT DCI, competiţia 2007,  contract de cercetare obţinut prin 
competiţie naţională, cuprins în planul de Cercetare Ştiinţifică pe 2007 al ASE la poziţia 39/2007 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 
 

Experienţă  profesională generală   
 
 
 
 
 
 

 

Experienţă  profesională  
specifică – Expert POSDRU 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 de ani experienţa profesională în domeniul economic de marketing şi de proiectare de 
sisteme informatice economice, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice; 

 4 ani în administraţie publică centrală, inclusiv în activităţi de administrare, organizare, 
logistică şi achiziţii publice; 

 20 de ani de experienţă în activităţi de management economic, de administraţie publică şi 
de management universitar; 

 26 ani de experienţă în cursuri de formare profesională iniţială, de formare continuă, 
generală si de specialitate economică în domeniul antreprenoriatului, de marketing sau 
IT, din care 8 ani la proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă 
 

 Expert pe termen lung în proiectul „An Agricultural Market Information System - PHARE-
România” ,proiect finanţat de Banca Mondială pentru România prin program PHARE,  perioada 
1991 – 1993, contract CE 184/1991 obţinut prin competiţie internaţională la Bruxelles de firma 
olandeză AMEC, Inc., 1992.; 

 Manager de proiect în „Cresterea ocuparii in regiunea Sud Muntenia prin dezvoltarea formarii 

antreprenoriale, sprijinirea implementarii de noi afaceri si a angajarii pe cont propriu, in spiritul 

dezvoltarii durabile si inovarii sociale – BizPro, proiect cofinanţat din Fondul Social European 

prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2014-2020”, Domeniul 

„Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, 

contract  POCU/82/3/7/105308, perioada 2018 - 2020, beneficiar Academia de Studii 

Economice; 

 Manager de proiect în „Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a competenţelor manageriale 
pentru a genera un număr crescut de afaceri (NewBiz), proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, 
Domeniul „Promovarea culturii antreprenoriale”, contract  POSDRU/176/3.1/S/150300, perioada 
2015, beneficiar Academia de Studii Economice. 

 Manager de proiect în  „Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor, in scopul 
cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a 
dezvoltarii durabile”, proiect cofinanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU/9/3.1/S/1, perioada 2008-2011, 
beneficiar Academia de Studii Economice, proiect de formare profesională în domeniul 
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                         Expert ANC 
 
 
 
 
 
 

Activitatea editorial-publicistică 

antreprenoriatului. 
 Expert pe termen lung - Responsabil monitorizare în proiectul „Sistem colaborativ integrat 

bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul 
noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior”, proiect cofinanţat de Fondul 
Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, 
OIPOSDRU - MEC, POSDRU/86/1.2./S/58160, Proiectul nr. 86 „ Universitatea pentru viitor”, 
perioada 2010-2013, beneficiar Academia de Studii Economice. 

 Expert pe termen scurt în proiectul „Resurse umane pentru o creştere inteligentă şi inclusivă în 
sectorul serviciilor”, POSDRU/125/5.1/S/135301 - proiect cofinanţat de Fondul Social European, 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, perioada 2014-2015, 
beneficiar Academia de Studii Economice. 

 Expert pe termen lung - Expert Marketing în proiectul „Formare profesionala pentru 
implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate”, proiect cofinanţat de Fondul Social 
European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, OIPOSDRU 
Cluj, POSDRU/81/3.2/S/55648 perioada 2010-2013, beneficiar Asociatia Madicală Română prin 
Societatea Română de Reumatologie. 

 
 Lector curs ANC „Competente antreprenoriale” cu autorizatia nr. B/0009239/08.06.2015; 
 Lector curs ANC „Asistent relații publice și comunicare” autorizație B/0009667/12.11.2015; 

 
 Lector curs ANC „Competente de exprimare culturală”, autorizatia nr. B/0009582/29.10.2015; 
 Lector curs ANC „Competente informatice” cu autorizatia nr. B/0009668/19.11.2015; 
 Expert evaluator de competențe profesionale 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Redactor Şef al Revistei de Marketing Online 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tuturor activitatilor publicistice si administrative ale acestei reviste stiintificice 

Numele şi adresa angajatorului Editura Uranus, Str Melinesti nr 7, Sector 4, cod 040795, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Sector editorial 
 

Educaţie şi formare 
 

                                            Perioada 

              Calificarea/ diploma obţinută 

       Disciplinele principale studiate / 

    competenţele principale dobậndite 

     Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămînt / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

                                          Perioada 

              Calificarea/ diploma obţinută 

       Disciplinele principale studiate / 

    competenţele principale dobậndite 

     Numele şi tipul instituţiei de 

învăţămînt / furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 

 
 
23.februarie 2009 – 21 iunie .2009 

Certificat absolvire (formator nivel 2) 

„Proiectarea şi managementul programelor educaţionale” 

Competenţe pedagogice 

Academia de Studii Economice, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Instituţie de învăţămînt superior 

Nivelul 6 

 
 
 
01.11..2008 – 25.01.2009 

Certificat absolvire (formator nivel 1) 

„Curs de pregătire psihopedagocică şi metodică” 

Competenţe pedagogice 

Academia de Studii Economice, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Instituţie de învăţămînt superior 

Nivelul 6 

 
 
 

Perioada 1993 –1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Economie, specialitatea marketing / Diploma de doctor, 1999 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Previziuni de marketing 






