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Informaţii personale  

Nume / Prenume ANDREICA MARIN 

Adresa sala 1510, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41,             

Sector 1, Bucuresti 

Telefon 021 3191900/ int. 494 

E-mail marin.andreica@man.ase.ro 

Locul de muncă vizat actual  PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR HABILITAT 

Experienta profesionala  

Perioada 21 Februarie 1994 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor la Departamentul de Management  din Academia de 

Studii Economice 

Activitati didactice si de cercetare. 

Conducator  de  doctorat  in  domeniul  MANAGEMENT 

(OMEN 4189/9 08 1999) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

-susţinerea  activităţilor  didactice  (cursuri,  seminarii  şi 

prelegeri)  pentru  programele  de  licenţă  şi   masterat  la 

disciplinele: Gestiunea previzionala a afacerii, Managementul 

calitatii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Cursuri de managementul proiectelor si al afacerilor 

Perioada 01 iunie 1992 - 21 februarie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar  universitar  la  Departamentul  de  Eficienta 

investitiilor  din  Academiade  Studii  Economice  din 

Bucuresti 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Cursuri  de  previziune  economica,  eficienta  si  finantarea 
investitiilor 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati didactice si de cercetare 



Perioada 15 septembrie 1987 - 01 iunie 1992 

Funcţia sau postul ocupat Lector   universitar   la   Departamentul   de   Eficienta 

investitiilor 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Seminarii  si  cursuri  de  modelarea  si  simularea  proceselor 

Economice, Planificarea unitatilor  economice, Programarea 

calculatoarelor 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati didactice si de cercetare 

Perioada 23 februarie 1980 - 15 septembrie 1987 

Funcţia sau postul ocupat Lector   universitar   la   Departamentul   de   Eficienta 

Investitiilor din  Academia  de  Studii  Economice  din 

Bucuresti 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Seminarii la disciplinele de planificare a unitatilor economice, 

metode si tehnici de simulare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati didactice si de cercetare 

Expertiza profesionala  

Perioada August 1995 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor   universitar   doctor   la   Departamentul   de 

Management 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Conducator  de  doctorat  in  domeniul  MANAGEMENT 

(conform OMEN 4189/9 08 1999) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati didactice si de cercetare 

Perioada Octombrie 1998 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte al  Fundatiei Academia Comerciala din  Satu 

Mare,  Rector  al  Academiei  Comerciale  din  Satu  Mare 

(1998-2005) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activitatilor Fundatiei didactice, de cercetare si de 

managementul calitatii 

Numele şi adresa angajatorului Fundatia Academia Comerciala din Satu Mare, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitati didactice, de cercetare si consultanta in afaceri 

Perioada Iulie 1974 - Februarie 1980 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proiectarea de sisteme informatice tip pentru intreprinderi si 

centrale  industriale.  Coordonatorul  proiectului cadru  de 

sisteme   informatice   pentru   conducerea   planificata   a 

intreprinderilor si centralelor industriale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Central pentru Conducere si Informatica (acum ICI), 

Bucuresti, Bd. Gl. Averescu. 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Proiectarea  si  implementarea  sistemelor  informatice  pentru 
conducerea intreprinderilor industriale. Coordonatorul temei de 

cercetare   privind   proiectarea   unui   sistem   tipizat   pentru 

conducerea planificata a unitatilor economice. 

Educaţie şi formare  



Perioada Octombrie 2005 - Iulie 2007 

Calificarea/ diploma obtinuta Diploma de master „Managementul sectorului public” 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursuri de managementul sectorului public si contabilitatea 
instititiilor publice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti, Facultatea de Stiinte 
Economice 
 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 6 

 

Perioada 1981-1985 

Calificarea/ diploma obtinuta Doctor in economie, Titlul tezei: Metode statistice de 

fundamentare a planului de productie in unitatile industriale 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline generale: Statistica, Econometrie  
Discipline profesionale: Metode si tehnici utilizate in 
planificare, econometrie, analiza economico-financiara, IT, 
cercetari operationale, teoria deciziei, simularea proceselor 
economice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de planificare si 
Cibernetica Economica, Departamentul de Statistica 

 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 6 

 

Perioada Februarie 1979 - Iunie 1979 

Calificarea/ diploma obtinuta Curs Post universitar de Cercetari operationale si analiza 

modelelor 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Cercetari operationale, Statistica matematica, Probabilitati 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica 

 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1969-1974 

Calificarea/ diploma obtinuta Economist sp. Cibernetica economica 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline Generale : Matematica, Fizica, Electronica, 
Informatica, Filosofie, Franceza  
Discipline profesionale : Cibernetica economica, Simulare, 
Proiectarea sistemelor infomatice, Planificare, Statistica 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de planificare si 

Cibernetica Economica, Departamentul de Statistica 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

ISCED 6 

Aptitudini personale si 

competente 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Franceza, Germana, Engleza 

  

 

 



Autoevaluare Nivel 

european (*) 

 

Limba franceză 

 

 

Limba germană și engleză 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

C1  
Utilizator 

experiment
at  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experiment
at  

B2  
Utilizator 

independent  

C1  
Utilizator 

experiment
at  

C2  
Utilizator 

experimentat 
C1  

Utilizator i 
experimentat   

C2  
Utilizator 

experiment
at 

B2  
Utilizator 

independent  
 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 
 

Spirit de echipa – atat munca depusa in locurile de 

munca antanterioare cat si munca desfasurata in cadrul 

actualului post. 

Capacitate de adaptare la medii culturale – in ultimii 

10 ani am participat la numeroase proiecte internationale, 

in tara si in strstrainatate, care au presupus munca in 

colaborare cu experti strstraini 

O buna capacitate de comunicare – desfasurarea 

activitatii de profesor si a celei de consultant de afaceri 

presupune bune abilitati de comunicare. 
 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 

Leadership – pana in prezent am manageriat o institutie 

alcatuita din 21 angajati. 
Spirit organizatoric – pana in prezent am coordonat:  
-elaborarea a cca 100 de studii de fezabilitate si planuri de 
afaceri;  
-infiintarea si organizarea activitatii Fundatiei universitare 
Gaudeamus. 
Experienta buna in managementul de proiecte - pana 
in prezent am coordonat peste 20 proiecte cu finantare 
europeana sau interna. 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

-  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Bun utilizator al computerelor Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint) 

Experienta/ 

Competenţe şi aptitudini 

Cunostinte teoretice si experimentale in domeniile: 
Cercetari operationale, Modelare matematica, Optimizare, 
Simulare, Statistica, Managementul financiar al 
companiilor si afacerilor internationale , plasamente pe 
pietele financiare, prognoza economica, managementul 
investitiilor; 

 Doctor Honoris Causa al Universitatii „Bogdan Voda”  

din Cluj Napoca; 

Reprezentantul in Romania al Fundatiei Steinbeis din 

Germania care are peste 600 centre de transfer in 60 

tari (4 ani); 

Membru în Comitetul de redacţie al Revistelor: 
Economic Computation and Economic Cybernetics 
Studies and Research, Quality-access to success si 
Metalurgia International si a revistelor indexate in BDI: 
Economic Studies and Computing and Cybernetics, 
Romanian Journal of Economics, Journal of Knowledge 
Management Economics and Information Technology, 
Hyperion Economic Journal, Journal Economics and 
Technologies Knowledge; 

Conducător de doctoranzi în domeniul Management, 

Evaluator CNCSIS (trei ani) 



Presedintele Comisiei de evaluare si atestare a 

brokerilor pe piata de capital in cadrul ANSVM (doi 

ani); 

Editor ştiinţific al Editurii Cibernetica , Bucureşti; 

Directorul   Cursurilor   Postuniversitare   ale   ASE: 
Management şi relaţii economice internaţionale şi 
Tehnica operaţiunilor de leasing; 

Vicepresedinte al Patronatului turismului cultural si 

ecologic din Romania; 

Brevet de Manager in turism; 

Membru al asociaţiilor profesionale: 
-Membru  corespondent  al  Academiei  Americano- 
Române de Ştiinţă şi Artă (SUA); 
-Vicepresedinte Asociatia Universitatilor Particulare din 
Romania; 
-SIGEF (Sociedad International de Gestion y Economica 
Fuzzy) – FEGI (Fundacio per a l’estudi de la gestio en la 
incertesa) (4 ani). 

Stagii de documentare: 

-sisteme informatice bancare - Italia 1991, SUA 2003); 

-microeconomie şi pieţe financiare - Franţa 1994, 

Canada 2000, Germania 2004; 

Activitate stiintifica:   
- Autor a 27 carti publicate;  
- Autor a peste 55 articole publicate in reviste indexate ISI 
si BDI sau Proceeding-uri  indexate in ISI Thomson 
Reuters; 
-  Autor  a  peste  60  articole/studii  publicate  in  reviste 
nationale sau revistele conferintelor;  
-Peste 110 citari in reviste indexate in BDI incluzand 
peste 20 in ISI Web of Science sau lucrari stiintifice. 

Premii:   
-Premiul Nicholas Georgescu Rogen al Academiei 
Oamenilor de  Stiinta  (2018)  pentru  lucrarea
 „Abordari  moderne  ale managementului previzional al 
organizatiilor economice”, Editura ASE, Bucuaresti, 
2016; 
-Premiul Victor Slăvescu al ACADEMIEI ROMANE 
(2000) pentru lucrarea Metode cantitative în management, 
Editura Economică, Bucureşti, 1998; 
Premiul CNCSIS (2010) pentru doua articole ISI (2009); 
-Premiul II in topul cartilor de stiinta pe anul 1988 pentru 
lucrarea Metode si modele de planificare, Editura  
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988. 

Permis de conducere  Categoria B 

 
 
 

Decembrie 2018  Prof. univ. dr. Marin Andreica 

 

 

 
 
 


