Curriculum
vitae
Europass
Informaţii
personale
Nume / Prenume

Popescu Dorin-Vicenţiu
Adresă(e) Str. Bozieni, nr. 8, bl 831, sector 6, Bucureşti
Telefon(oane) Mobil: 0745758256
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

dorin.popescu@com.ase.ro
Română
4 septembrie 1972

masculin
Locul de muncă Academia de Studii Economice din Bucureşti
vizat / Domeniul Facultatea de Business și Turism, Cadru didactic
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada1.10.2017- prezent:
Funcţia sau
postul ocupatProf.

univ. dr

Activităţi şiPregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele „Mărfuri alimentare şi
responsabilităţisecuritatea consumatorului”și „Fundamentele ştiinţei mărfurilor”, pentru cursurile de
principale

licenţă;
Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la programul de masterat
„Administrarea afacerilor în turism”, disciplina „Ştiinţa alimentaţiei”;
Membru în comisii de admitere, licenţă, masterat, doctorat;
Realizarea de cercetări de specialitate;
Elaborarea de cărţi şi cursuri în domeniul de specializare;
Conducerea de lucrări de licenţă şi de lucrări de disertaţie;
Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste
naţionale şi internaţionale, cu profil economico-social;
Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale
și internaţionale, simpozioane etc.

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Business și Turism
Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti

Numele şi adresaFacultatea de
angajatorului

Activitate didactică
de cercetare

Tipul activităţii sau
sectorul de activitateActivitate

Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

12.02.2007- 1.10. 2017:
Conf. univ. dr.

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele „Mărfuri alimentare şi
securitatea consumatorului”și „Fundamentele ştiinţei mărfurilor”, pentru cursurile de
licenţă;
Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la programul de masterat
„Administrarea afacerilor în turism”, disciplina „Ştiinţa alimentaţiei”;
Membru în comisii de admitere, licenţă, masterat, doctorat;
Realizarea de cercetări de specialitate;
Elaborarea de cărţi şi cursuri în domeniul de specializare;
Conducerea de lucrări de licenţă şi de lucrări de disertaţie;
Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste
naţionale şi internaţionale, cu profil economico-social;
Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale
și internaţionale, simpozioane etc.
Numele şi adresaAcademia de Studii Economice din Bucureşti
angajatoruluiFacultatea de Business și Turism
Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activitate didactică
Activitate de cercetare
25.02.2002 – 12.02.2007
Lect. univ. dr.

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele „Mărfuri alimentare şi
securitatea consumatorului”, „Fundamentele ştiinţei mărfurilor”;
Pregătirea şi susţinerea de prelegeri, cursuri şi seminarii la programul de masterat
„Administrarea afacerilor în turism”, la disciplina „Ştiinţa alimentaţiei”;
Elaborarea de materiale didactice;
Participarea la alte activităţi didactice: admitere, licenţă, practică;
Secretar în comisia de admitere;
Membru în comisiile aferente Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti;
Coordonarea studenţilor participanţi la sesiuni ştiinţifice;
Conducere de lucrări de licenţă;
Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate.
Numele şi adresaAcademia de Studii Economice din Bucureşti
angajatoruluiFacultatea de Comerţ,
Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activitate didactică
Activitate de cercetare
01.10.1998 –25.02.2002
Asistent universitar

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele „Mărfuri alimentare şi
securitatea consumatorului”, „Fundamentele ştiinţei mărfurilor” şi „Ştiinţa
alimentaţiei”;
Elaborarea de materiale didactice;
Participarea la alte activităţi didactice: admitere, licenţă, masterat, practică;
Secretar în comisia de admitere;
Membru în comisiile aferente sesiunilor știinţifice studenţeşti;
Coordonarea studenţilor participanţi la sesiunile ştiinţifice;
Conducere de lucrări de licenţă;
Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate.
Numele şi adresaAcademia de Studii Economice din Bucureşti
angajatoruluiFacultatea de Comerţ,
Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Activitate didactică
Activitate de cercetare
01.10. 1996 – 01.10. 1998
Preparator universitar

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea de seminarii la disciplinele ”Bazele merceologiei II”,
„Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului” şi „Ştiinţa alimentaţiei”
Participarea la alte activităţi didactice: admitere, practică;
Membru în comisiile aferente sesiunilor știinţifice studenţeşti;
Coordonarea studenţilor participanţi la sesiunile ştiinţifice;
Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate.
Numele şi adresaAcademia de Studii Economice din Bucureşti
angajatoruluiFacultatea de Comerţ,
Piaţa Romană, nr. 6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Activitate didactică

Educaţie şi
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada

Cursuri de specializare
13-16 iunie 2005, Balvanyos, România

Calificarea / diplomaCertificat
obţinută

de absolvire a cursurilor de formare continuă

Disciplinele principale„Managementul
studiate / competenţe
profesionale dobândite

supravegherii pieţei”,

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

ISCED nivel 8
01. 11. 1997 – 05.03.2004
doctorand

Calificarea / diplomaDoctor
obţinută

în Economie/ Diplomă de Doctor

Disciplinele principaleEconomie mondială, Bazele merceologiei produselor alimentare, Ştiinţa nutriţiei şi
studiate / competenţe
igiena alimentelor/competenţe şi aptitudini în domeniul ştiinţei mărfurilor, mărfurilor
profesionale dobândite

alimentare, securităţiii consumatorului, siguranţei alimentelor, protecţiei
consumatorului şi comerţul internaţional cu mărfuri alimentare

Numele şi tipul instituţieiAcademia de Studii
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificareaISCED nivel
naţională sau
internaţională

Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ

7

Perioada

Octombrie 1996
Iunie 1997
Calificarea / diplomaMaster în Managementul calităţii / Diplomă de Studii aprofundate
obţinută

Disciplinele principaleSisteme de asigurarea calităţii, Managementul calităţii totale, Certificarea, auditarea
studiate / competenţeşi gestiunea calităţii, Expertize merceologice internaţionale, Sistemul informaţional
profesionale dobândite

al calităţii, Cercetarea merceologică şi studii de caz/ competenţe în domeniile:
certificării calităţii, asigurării calităţii, managementului calităţii totale, utilizării
programelor informatice în gestiunea calităţii
Numele şi tipul Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ specializarea
instituţiei de Merceologie şi Managementul calităţii
învăţământ /
furnizorului de
formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada

ISCED nivel 6

Octombrie 1990 - Iunie 1995
Calificarea / diplomaEconomist, Specializare în Merceologie şi Managementul calităţii / Diplomă de
obţinutălicenţă în ştiinţe economice

Disciplinele principaleBazele merceologiei, Merceologia produselor alimentare, Merceologia produselor
studiate / competenţeindustriale, Expertiză merceologică, Economie mondială, Bazele marketingului,
profesionale dobândite

Cercetări de marketing, Estetica mărfurilor, Managementul calităţii, Economia
serviciilor, Economia întreprinderilor comerciale, Economia industriei, /competenţe
în domeniul ştiinţei mărfurilor, expertizării mărfurilor alimentare şi nealimentare,
întreprinderii şi managementului calităţii, asigurării calităţii mărfurilor, cercetările
de piaţă/analize de calitate, expertize, organizarea firmei şi a compartimentelor sale,
realizarea de studii şi cercetări de piaţă

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Liceul Economic Piteşti

ISCED nivel 3

Perioada

Septembrie 1986
Iunie 1990
Calificarea / diplomaMerceolog, recepționer, vânzător / Diplomă de bacalaureat
obţinută

Disciplinele principaleDrept, Contabilitate, Matematică, Statistică
studiate / competenţe
mărfurilor, statistică, contabilitate primară
profesionale dobândite

- competenţe în merceologie, vânzarea

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă,
vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză
B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi
abilităţi sociale

Calităţi pedagogice
Comunicarea cu studenţii şi masteranzii
Grad de sociabilitate ridicat
Lucru în echipă

Competenţe
şi aptitudini
organizatorice

şi

Competenţe
aptitudini
tehnice

Competenţe şi
aptitudini de utilizare
a calculatorului

Organizarea activităţilor de admitere ca secretar de admitere pe facultate;
Organizarea activităţilor de practică studenţească;
Organizarea activităţilor specifice susţinerii licenţelor și disertațiilor.
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)
Abilităţi de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint

Competenţe şi
aptitudini artistice
Alte competenţe şi
aptitudini

Permis(e) de
conducere

-

experienţă în managementul de proiect;
experienţă în cercetari din domeniul economic şi social;
experinţă in analiza calităţii şi siguranţei alimentelor;
expert Ştiinţa mărfurilor.
permis de conducere, categoria B

Informaţii Pozitia actuala în cadrul organizaţiei:
suplimentare Prof. univ.dr.
Membrul al Consiliului Profesoral al Facultății de Comerț 2008-2012
Membru al Centrului de cercetari, expertize si consultanta - Managementul calitatii,
marfuri si protectia consumatorului 2006-prezent
Membru in Asociaţii profesionale:
- Societatea Internaţională de Merceologie şi Tehnologie (IGWT)
- Societatea Română de Merceologie (SRM)
- Consiliul Director al Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor România
- BASIQ - Association For Innovation And Quality In Sustainable Business
Membru al comitetetului de organizare al unor manifestări știintifice:
 BASIQ Conference "New Trends in Sustainable Business and Consumption",
Heidelberg, Germania, 2018
 BASIQ Conference "New Trends in Sustainable Business and Consumption",
Graz, Austria, 2017
 BASIQ Conference "New Trends in Sustainable Business and Consumption",
Konstanz, Germania, 2016
 BASIQ Conference "New Trends in Sustainable Business and Consumption",
Bucharest, Romania, 2015
 The International Conference on Commerce, Bucharest, 2006, 2008
 Simpozionul „Marfă-Calitate-Globalizare”, Bucureşti, 2004
 Învăţământ şi cercetare în merceologie şi managementul calităţii, Bucureşti,
1997
Alte informaţii:
 Diplomă de excelenţă Virgil Madgearu pentru activitatea profesional-ştiinţifică
de excepţie, 2006;
 Diplomă Georgescu Röegen pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor
finanţate de organisme naţionale sau internaţionale, 2005;
 Diplomă Georgescu Röegen pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor
finanţate de organisme naţionale sau internaţionale, 2006;
 Diplomă de Laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică
în anul 2003
 Diplomă de Laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică
în anul 2000

Activitate de Pi1 – Olimpia State (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – Expert termen
cercetare scurt, decembrie 2014 – aprilie 2015, Contract
individual de muncă nr.
1345/19.11.2014
Parteneriat inovativ între universitate și mediul de afaceri – PARTENER.NET”, 2014
– 2015 (2 ani) ID Proiect: 141496,
Pn1 - Meda Vasile (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu expert proiect
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, Confederaţia PATRONATUL ROMÂN,
SC EURO CONSULTING SRL, Asociatia Europe for Europe, Asociația Patronală a
Medicilor de Medicina Muncii din Romania, ”CeMPRES - Centru Multimedia de
Promovare și Resurse în egalitate de șanse”, POS DRU 2010-2012, competiţie;
Pn2 - Gheorghe Orzan, (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti (instituţie
coordonatoare), parteneri: UBB Cluj-Napoca, Universitatea Bacău, Universitatea
Valahia Târgovişte, Universitatea Româno – Americană, ITC, IPA, „Cercetarea şi
dezvoltarea unei platforme interactive, multidisciplinare şi complexe pentru
îmbunătăţirea sistemului educaţional de marketing prin interconectarea mediului
universitar cu piaţa muncii din România, în contextul dezvoltării durabile”, Contract
CNMP din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare – PNCDI 2, Programe
de cercetare exploratorie, Grant CNMP, Program 4 Parteneriate, Cod CNMP 3306,
contract 92103/01.10.2008 (Mod de obţinere: competiţie, Valoarea pe anul 2011:
261.172 RON, Perioada de derulare: trei ani).
Pn3 - Iacob Cătoiu (director de proiect), Gheorghe Orzan (director ştiinţific), Popescu
Dorin Vicenţiu – membru al echipei de proiect, Academia de Studii Economice din
Bucureşti (instituţie coordonatoare), parteneri: UBB Cluj Napoca, Universitatea de
Vest Timişoara, UBB Cluj-Napoca, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, IPA,
„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”, Contract CNMP
din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare – PNCDI 2, Programe de
cercetare exploratorie, Grant CNMP, Program 4 Parteneriate, Cod CNMP 3306,
contract 92102/01.10.2008 (Mod de obţinere: competiţie, Valoarea pe anul 2011:
295.995 RON, Perioada de derulare: trei ani);
Pn4 - Gheorghe Orzan (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti (instituţie
coordonatoare), parteneri: UBB Cluj-Napoca, Universitatea Bacău, Universitatea
Valahia Târgovişte, Universitatea Româno – Americană, ITC, IPA, „Cercetarea şi
dezvoltarea unei platforme interactive, multidisciplinare şi complexe pentru
îmbunătăţirea sistemului educaţional de marketing prin interconectarea mediului
universitar cu piaţa muncii din România, în contextul dezvoltării durabile”, Contract
CNMP din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare – PNCDI 2, Programe
de cercetare exploratorie, Grant CNMP, Program 4 Parteneriate, Cod CNMP 3306,
contract 92103/01.10.2008 (Mod de obţinere: competiţie, Valoarea pe anul 2010:
235.441 RON, Perioada de derulare: trei ani);
Pn5 - Iacob Cătoiu (director de proiect), Gheorghe Orzan (director ştiinţific), Popescu
Dorin Vicenţiu – membru al echipei de proiect, Academia de Studii Economice din

Bucureşti (instituţie coordonatoare), parteneri: UBB Cluj Napoca, Universitatea de
Vest Timişoara, UBB Cluj-Napoca, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, IPA,
„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”, Contract CNMP
din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare – PNCDI 2, Programe de
cercetare exploratorie, Grant CNMP, Program 4 Parteneriate, Cod CNMP 3306,
contract 92102/01.10.2008 (Mod de obţinere: competiţie, Valoarea pe anul 2010:
235.441 RON, Perioada de derulare: trei ani);
Pn6 – Cosmin Dobrin (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti, ”Educație civică
pentru colectarea selectivă a deșeurilor în campusurile universitare”, 2008-2010,
valoare proiect 2.303.600 RON;
Pn7 - Cercetări privind creşterea siguranţei şi îmbunătăţirea valorii nutritive a
alimentelor din perspectiva cerinţelor consumatorilor şi a exigenţelor integrării
României în Uniunea Europeană, Tema nr. 4, COD CNCSIS 128, 2004-2006,
CNCSIS, competiţie, lect. univ. dr. Popescu Dorin, director;
Pn8 - prof. univ. dr. Pamfilie Rodica (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu –
membru al echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti,
”Cercetări privind realizarea unor suplimente nutriţionale bazate pe ingrediente
naturale destinate susţinerii eforturilor maximale la sportivii de performanţă”, nr.
contract 3PP8/2003, 2003-2005, CERES, competiţie;
Pn9 - Rodica Pamfilie (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti, ”Tipologia şi
monitorizarea anomaliilor mărfurilor alimentare în procesul comercializării, din
perspectiva exigenţelor pieţei europene”, Tema 10, COD CNCSIS 1466, 2003-2005,
CNCSIS, competiţie;
Pn10 - Rodica Pamfilie (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti, ”Consolidarea şi
dezvoltarea bazei materiale a Centrului de Cercetări şi Expertize Mărfuri Alimentare”,
2002-2005, CNCSIS, competiţie;
Pn11 - Rodica Pamfilie (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti, ”Evaluarea nivelului
de protecţie a consumatorilor pe piaţa oraşului Bucureşti”, (nr. contract, nr.
226/14.01.2003, 2003, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România;
Pn12 - Rodica Pamfilie (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti, ”Cerinţele de
calitate şi starea calitativă ale unor produse alimentare prelevate din unităţile
comerciale de către APC”, nr. contract 15/24.01.2002, 2002, Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor din România;
Pn13 - Marieta Olaru (director de proiect), Popescu Dorin Vicenţiu – membru al
echipei de proiect Academia de Studii Economice din Bucureşti, Studiu în vederea
stabilirii condiţiilor minime necesare la proiectarea şi implementare sistemului
integrat calitate-securitate în muncă-mediu „ORIZONT 2000”, nr. contract
522/02.06.2000, 2000-2001, competiţie.

Data ultimei 2017, Calificativul: FOARTE BINE
evaluari interne

08.09.2019

Prof. univ. dr. Dorin-Vicenţiu Popescu

