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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Stare civilă
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

ISTUDOR NICOLAE
Str.Daniel Danielopolu, Bloc nr. 34, scara B, etaj 1, ap. 3 sector 1, Bucureşti
Căsătorit, 2 copii
0040.21.319.19.00, int. 287

Mobil:

0721.23.66.70

nicolae.istudor@ase.ro
Română
24.03.1968
Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada Martie 2016 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Rector - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea conducerii executive a universităţii
Numele si adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Perioada Martie 2012 – martie 2016
Funcţia sau postul ocupat Prorector - domeniul de responsabilitate „Relații interinstituționale și cu mediul economico-social” –
Activităţi şi responsabilităţi principale Relaţia cu mediul de afaceri, cu alte universităţi, Dezvoltarea de programe/proiecte în parteneriat cu mediul
Numele si adresa angajatorului economico-social, inclusiv cele finantate din fonduri europene etc.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Martie 2008 – 2012
Perioada
Prorector - domeniul de responsabilitate - Activitatea socială şi relaţiile cu organizaţiile studenţeşti
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate socială şi relaţiile cu organizaţiile studenţeşti.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Numele si adresa angajatorului

Perioada Din 1 februarie 2008 – martie 2008
Funcţia sau postul ocupat Şef al Catedrei „Economia şi Tehnologia Producţiei Agricole şi Alimentare”
Coordonarea activităţilor didactice, de cercetare şi auxiliare acestora, aferente catedrei de „Economia şi
Activităţi şi responsabilităţi principale Tehnologia Producţiei Agricole şi Alimentare”, cu respectarea tuturor cerinţelor actuale.
Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada 2007 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri la disciplinele: „Logistica întreprinderilor agroalimentare”, „Dezvoltare regională si rurală”, „Burse de
mărfuri agroalimentare” şi îndrumarea proiectelor economice – curs de zi, invăţământ la distanţă, master.
Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ianuarie 2005- Decembrie 2007
Consilier Rector
Aspecte sociale si relaţia cu organizaţiile studenţeşti.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior

Perioada 2002-2007
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar
Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri la disciplinele: „Logistica întreprinderilor agroalimentare”,”Dezvoltare regională şi rurală”, „Burse de
mărfuri agroalimentare” şi îndrumarea proiectelor economice – curs de zi, invăţământ la distanţă, master.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Numele şi adresa angajatorului Învăţământ superior
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

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
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Aprilie 2004 – Ianuarie 2005
Secretar de Stat
Dezvoltare rurală si politici agricole
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, București, B-dul Carol I, nr. 24,
sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;
Administrație
2001-2004
Director general
Manageriat unităţi agroalimentare, evaluare, monitorizare şi control
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, București, B-dul Carol I, nr. 24,
sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;
Administrație
2000 - 2001
Director Departamentul Social
Aspecte sociale și relaţia cu organizaţiile studenţeşti.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior

Perioada 1998-2001
Funcţia sau postul ocupat Lector
Activităţi şi responsabilităţi principale Prelegeri la disciplinele „Logistica întreprinderilor agroalimentare”, „Burse de mărfuri agroalimentare”, proiecte
Numele şi adresa angajatorului economice
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de
Învăţământ superior
activitate

Perioada 1995-1998
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizare lucrări practice la disciplina „Logistica întreprinderilor agroalimentare” şi activitate de cercetare în
cadrul catedrei E.G.P.A.A. în domeniul tezei de doctorat.
Numele şi adresa angajatorului ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de
Învăţământ superior
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

1993-1995
Preparator universitar
Seminarizare lucrări practice la disciplina „Logistica întreprinderilor agroalimentare” .
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti
Învăţământ superior

Educaţie şi formare
1994-1999

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

DOCTOR ÎN ECONOMIE

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Economie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi
Alimentare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

1988-1993
ECONOMIST
Discipline economice şi discipline de specialitate în domeniul agroalimentar.
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi
Alimentare
CERTFICATE DE PARTICIPARE LA CURSURI DE INSTRUIRE
- Certificat de participare la cursul postuniversitar de Management universitar, Academia de Studii Economice
din Bucuresti, 2009.
- Certificat de participare M.A.P.D.R.– pentru participarea la „Programul de instruire internaţională privind
politicile agricole şi de dezvoltare rurală” – Dublin, Irlanda (2003)
- Certificat de participare M.A.P.D.R.– pentru participarea la programul de instruire „Rolul Ministerului Agriculturii
în economia de piaţă liberă” – Bucureşti (2003)
- Certificat de participare M.A.P.D.R.– pentru participarea la programul de instruire „Elaborarea Politicii şi
Strategiei – ediţia I” – Sinaia (2004)
- Certificat de participare M.A.P.D.R.- pentru participarea la programul de instruire „Elaborarea Politicii şi
Strategiei – ediţia II” – Cheia (2004)
- Diplomă M.A.P.D.R. – pentru participarea la cursul de instruire a evaluatorilor din cadrul Schemei Competitive
de Granturi a Unităţii de Management a Proiectului „Sprijinirea Serviciilor din Agricultură” (2002).

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

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Engleza

B1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B1

Utilizator
Independent

Participare la
conversaţie
B1

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Altele
Permis(e) de conducere

-

Capacitate de lucru în echipă;
Abilităţi de coordonare și antrenare a membrilor echipelor din care fac parte;
Capacitate de comunicare cu angajaţii şi studenţii;
Fire dinamică, proactivă şi deschisă la ideile constructive ale colaboratorilor;
Capacitate de a înţelege problemele colegilor şi studenţilor şi de a căuta soluţii pentru rezolvarea acestora.

- Competenţe în ceea ce privește evaluarea, monitorizarea şi controlul activităţilor economice şi
administrative;
- Abilităţi de constituire de noi structuri organizatorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora;
- Abilităţi în organizarea de workshop-uri, întâlniri internaționale, întâlniri oficiale, reuniuni, seminarii,
simpozioane, conferinţe;
- Capacitate de elaborare de acte normative şi de monitorizare a implementării acestora;
- Capacitate de analiză, sinteză şi prognoză.
- Abilităţi de negociere şi încheiere de contracte;
- Cunoşterea proceselor de verificare a calităţii în învăţământul superior;
- Elaborarea, fundamentarea, implementarea si monitorizarea proiectelor.
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer
- Hobby-uri: sportul şi calatoriile;
- Capacitatea de a acționa obiectiv, autentic și responsabil
Permis conducere, categoria B.

Informaţii suplimentare Afilieri profesionale :
- Președintele Asociației Facultăţilor de Economie din România (AFER), 2016 - prezent
- Vicepreşedinte Consiliul Naţional al Rectorilor, mai 2016 – prezent.
- Secretar General al CNATDCU, 2016.
- Vicepreședinte al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior 2015-prezent
- Membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice, 2015 - prezent
- Președinte al Comisiei de Știinte Economice si Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU,
septembrie 2012 – 2016.
- Preşedinte Comitet Director „Asociaţia Facultăţilor de Economie din România” (AFER), 2012 – 2016
- Vicepresedinte al Asociatiei Generale a Economistilor din Romania, 2013 - prezent
- Vicepreședinte al Asociaţiei „ ALUMNI ASE” (2012-prezent).
- Expert in cadrul Panelului Mondial UN-FAO HLPE (High Level Panel of Expert) (2010).
- Vicepreşedinte al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (2008 – 2012).
- Vicepreşedinte al Federaţiei de Dezvoltare Montană din România (2006).
- Membru al CNATDCU – 2011-2012.
- Membru al Asociației Europene al Economiștilor Agrari (EAAE-2009).
- Membru al Asociației Balcanice de Mediu (B.EN.A-2006).
- Membru în Comitetul Interministerial de conducere a reformei gestiunii finanţelor publice, 2004.
- Membru al Comitetului de selectie a Grupurilor de actiune locala din MADR, 2010.
- Membru fondator al Asociaţiei „ ALUMNI ASE” (2006).
- Expert evaluator al ARACIS (2007).
- Membru în Comitetul Interministerial pentru zona montană, 2004.
- Responsabil autorizat cu implementarea tehnică şi financiară a măsurii 4.2. „Asistenţa tehnică” a
Programului SAPARD, 2004.
-Membru în Comitetul de monitorizare pentru programul SAPARD, 2004.
Activitatea de cercetare :
- Membru in Comitetul Editorial International al revistei „Journal of Agricultural Sciences”, ISSN – 1450 – 8109,
Belgrade, Serbia 2010 – prezent.
- Membru in Comitetul Editorial International al revistei „Economics of Agriculture”, ISSN – 0352 - 3462 Belgrade,
Serbia, 2012 – prezent.
- Membru in Comitetul Editorial al revistei „Theoretical and Applied Economics”, ISSN – 1841 – 8678, editura
Economică, Bucureşti 2012.
- Membru in Comitetul Editorial al revistei ”Amfiteatru Economic”
- 31 proiecte de cercetare dintre care: 3 internaţionale (din care 1 director) şi 25 naţionale din care 8 în calitate
de director, iar 17 în calitate de membru.

Elemente de recunoaştere a prestigiului naţional şi internaţional (distincţii) :
- Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” in grad de cavaler pentru activitatea desfăşurată în vederea
dezvoltării rurale şi eficientizării ramurilor agricole şi silvice în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
cu ocazia Zilei Naţionale a României – Preşedenţia României (2004).
- Diploma de recunoaştere a activităţii depuse în sectorul agroalimentar – Organizatia Natiunilor Unite pentru
Agricultura si Alimentatie (FAO) – martie 2010.
- Diplomă de excelenţă pentru recunoaşterea contribuţiei aduse la dezvoltarea Institutului de Economie
Agrară din Belgrade, 2009.
- Diplomă de excelenţă acordată de Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă pentru contribuţia adusă
în fundamentarea economică a filierei vitivinicole în România, Bucureşti, decembrie 2008.
- Diplomă „Profesorul anului 2009” acordată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 2010.
- Laurii „Tribunei Economice” 2004 – pentru fidelitate faţă de Grupul de presă şi editură „Tribuna Economică” şi
pentru contribuţii deosebite la asigurarea înaltei clase a publicaţiilor noastre, la promovarea acestora în rândurile
unui public de elită
- Diplomă de excelenţă – în semn de recunoaştere şi preţuire a sprijinului acordat activităţii desfăşurate de Fondul
de Garantare a Creditului Rural (2004)
- Diploma de Excelenta pentru contributii deosebite la dezvoltarea invatamantului superior economic din
Romania acordata de Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii din Craiova. –
2011.
- Diploma de excelenţă pentru performanţă în managementul universitar acordată de Societatea Română de
Statistică, 2010.
- Diploma de excelenta pentru performanţă în managementul universitar – Universitatea Ovidius, Constanta,
mai 2010.
- Diplomă de Excelenţă pentru sprijinul acordat Concursului Internaţional de Vinuri Bucureşti, 2012.
- Diploma Georgescu Roegen pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor de organisme naţionale sau
internaţionale – Academia de Studii Economice din Bucureşti (2005, 2006)
- Diploma de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în managementul academic, Societatea Română de
Statistică şi Institutul Naţional de Statistică, decembrie 2011.
- Diploma de Excelență cu moneda omagială de argint ”Inițierea Primului Congres al Economiștilor - 1913”,
Asociația Generală a Economiștilor din România, Asociația Facultăților de Economie din România, Societatea
Română de Statistică, 2013.
- Diplomă de Excelență pentru preocuparea permanentă de perfecționare a învățământului economic, Societatea
Română de Statistcă. 2013.
- Diplomă pentru Membru de Onoare al Romanian Distribution Commitee, 2013.
- Diploma Economistul scriitor – pentru rigoarea și stilul investite în articolele de presă publicate în paginile
revistei Economistul, 2015.
- Diploma Doctor Honoris Causa acordată de catre Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, 9 iunie 2017.
- Diploma Doctor Honoris Causa acordată de catre Universitatea Ovidius din Constanța, iunie 2018.
- Diploma Doctor Honoris Causa acordată de catre Academia de Studii Economice din Moldova, septembrie
2018
- Diploma Doctor Honoris Causa acordată de catre Universitatea din Petrosani, septembrie 2018.
- Distincția Cetățean de Onoare al Municipiului București, acordată de către Primăria Municipiului București,
decembrie 2018.
Publicaţii:
- cărţi şi cursuri de specialitate:
 Cursuri 4 din care: 1 (unic autor), 1 (coordonator) şi 2 (coautor)
 Cărţi de specialitate 11 – din care: 2 (unic autor), 3 (coordonator) şi 6 (coautor)
- articole publicate în reviste de specialitate recunoscute de către CNCSIS:
 ISI – 11 articole
 Reviste internaţionale – 6 articole
 Categoria B , B+, B++, C si alte reviste – 57 articole
- articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:
 Internaţionale – 50 comunicări
 Nationale – 7 comunicari
 Mese rotunde şi simpozioane – 12 participări

