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INFORMAŢII PERSONALE Marin ANDREICA 
 

 

București, România 

 +40 213191900 

 marin.andreica@man.ase.ro  

Sex Masculin | Data nașterii 21/10/1950 | Nationalitate Română  

 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

21 FEB. 1994- PREZENT Profesor universitar doctor titular 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

▪ Sustinerea de prelegeri și dezbateri în cadrul programelor de licență și masterat. 
▪ Coordonarea doctoranzilor în domeniul MANAGEMENT 
▪ Director al Cursurilor postuniversitare de MANAGEMENT ȘI RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE și 

TEHNICA OPERAȚIUNILOR DE LEASING 
▪ Coordonarea unor proiecte de cercetare și participarea în colectivele de cercetare fundamentală și aplicată 
▪ Acordarea de consultanță în afaceri (generală și specializată) 
▪ Elaborarea de cursuri universitare în domeniul Managementul investițiilor, Managementul afacerilor, Modelarea 

și simularea proceselor economice, Previziune microeconomică, Managementul riscurilor, Finanțarea 
tranzacțiilor transnaționale, Gestiunea previzională a afacerilor, Managementul calității proiectelor 

▪ Lucrări publicate: 29 cărți de specialitate, peste 40  articole și proceedinguri ISI și în reviste indexate în Baze de 
date Internaționale 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ 

01 IUNIE 1992- 21 FEB. 1994 Conferențiar universitar doctor titular 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Cursuri de Previziune microeconomică,  Eficienţa şi finanţarea investiţiilor 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ 

15 SEPT. 1987-01 IUNIE 1992 Lector universitar doctor titular 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Seminarii şi cursuri de Modelarea și simularea proceselor economice, Planificarea unităților economice, 
Programarea calculatoarelor 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ 

23 FEB. 1980-15 SEPT. 1987 Asistent universitar titular 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Seminarii de Planificarea unităților economice, Metode și tehnici de simulare 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ 

AUGUST 1995 – PREZENT Conducător ştiinţific de doctorate   

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Activitate de conducere doctorate în domeniul management 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ 

OCT.1998 - PREZENT Preşedinte al Fundaţiei Academia Comercială din Satu Mare(1998-prezent), 
Rector al Academiei Comerciale din Satu Mare (1998-2005) 
Fundaţia Academia Comercială din Satu Mare, Str P. Sandor nr 28, România 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
  

 

COMPETENȚE PERSONALE  

 

LIMBA MATERNĂ Limba română 
 

 

ALTE LIMBI STRĂINE 
CUNOSCUTE 

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

ASCULTARE CITIRE 
PARTICIPARE LA 
CONVERSAŢIE 

DISCURS ORAL  

Franceză C2 C1 C1 C1 B2 
  

Germană, Engleză C2 C1 B2 B2 B2 

      
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 
 

Coordonarea activităţilor administrative ale Fundaţiei, a activităţilor didactice, de cercetare şi de management al 
calităţii. Susținerea de prelegeri și dezbateri în cadrul programelor de licență și postuniversitare. Acordarea de  
consultanță de afaceri generală și specializată. Elaborarea de  proiecte pentru obținerea de finanțări din fonduri 
pentru cercetare și structurale 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ  superior, cercetare ştiinţifică, managementul calităţii, 
consultanţă în afaceri 

IULIE 1974 – FEB.1980 Analist Programator  
Institutul Central pentru Conducere şi Informatică (actualmente Institutul Național de Cercetare și 
Dezvoltare în Informatică), Bucureşti, B-dul Averescu 
 

▪ Proiectare şi implementare de proiecte de sisteme informatice la holdinguri şi întreprinderi.  
▪ Coordonator de teme cercetare privind proiectarea unor sisteme informatice tip în domeniul planificării 

producţiei la nivel de holdinguri şi întreprinderi, precum şi elaborare de modele  specifice domeniului de 
referinţă. Rezultatele cercetărilor au fost publicate la Editura Științifică și Enciclopedică în lucrarea Metode și 
modele de planificare (1988). Am elaborat un model generalizat de prognoză a unui sistem de indicatori  
economici pentru orice sisteme ierarhizate pe două nivele.  Am elaborat și experimentat jocuri de afaceri, atât în 
întreprinderi, cât și în universități (Jocuri de întreprindere, Ed Științifică ți Enciclopedică  1982). 

▪  Proiectare de sisteme informatice militare (1977) și  cercetări în domeniul modelării și simulării acțiunilor de 
luptă și a fundamentării deciziilor militare. Rezultatele au fost publicate la Editura Militară în anul 1981 (Metode 
de fundamentare a hotărârilor). Am elaborat o metodologie de proiectare  a Jocurilor de război. 

▪ Lansarea și experimentarea împreună cu prof. Stoica Marcel a unui nou concept: de MODELARE 
PROCEDURALĂ  specific  modelării proceselor economice și publicat abia în 1989. (Introducere în 
modelarea procedurală, Ed Scrisul  Românesc, Craiova 1989) 

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare 

OCT. 2005- IULIE 2007 Diplomă de master  

Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe economice 

Curs de master Managementul sectorului public 

1981-1985 Doctor în economie 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare şi cibernetică economică, Catedra 
de Statistică 

Teza Metode statistice de fundamentare a planului de producţie în unităţile industriale 
Discipline Generale : Statistică, Economie, Modelarea proceselor economice 
Discipline profesionale: Metode statistice utilizate în planificare, Econometrie,  Analiza economico-financiară, 
Informatică, Cercetări operaționale, Teoria deciziei, Simularea proceselor economice 

FEB. 1979- IUNIE 1979 Curs post universitar de cercetări operaţionale şi analiza modelelor 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică 

Discipline princiipale: Cerecetări operaţionale, Statistică matematică, Probabilităţi 

OCT.1969- IULIE 1974 Licenţiat în economie, specializarea  Cibernetică economică 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Calcul economic şi cibernetica economică, 
specializarea: cibernetică economică 

Discipline Generale: Matematică, Fizică, Electronică, Informatică, Filosofie,   Franceză 
Discipline profesionale : Cibernetică economică, Simulare, Proiectarea sistemelor infomatice, Planificare, 
Statistică 
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COMPETENŢE ȘI ABILITĂȚI 
SOCIALE 

▪ Spirit de echipă – munca depusă în colectivele de cercetare, catedrele de specialitate și în calitate 
de conducător de instituție de învățământ superior presupune munca în echipă; 

▪ Capacitate de adaptare la medii culturale – am participat la numeroase proiecte internaţionale, în 
ţară şi în străinătate, care au presupus munca în colaborare cu experţi străini 

▪ O buna capacitate de comunicare – desfăşurarea activităţii de predare şi a celei de consultanță în 
afaceri presupune bune abilităţi de comunicare. 

 

COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE/ 
MANAGERIALE 

▪ Leadership – am fost conducătorul unei instituţii de învățământ superior 

▪ Spirit organizatoric – până acum am coordonat elaborarea a cca. 100 de studii de 
fezabilitate şi planuri de afaceri; am înființat și organizat activitatea Fundaţiei universitare 
Gaudeamus 

▪ Experienţa bună în managementul de proiecte - până acum am coordonat peste 30 proiecte 
cu finanțare internă sau internațională 

 

COMPETENŢE INFORMATICE ▪ Competențe de operare PC: MS Office (Word, Excell, Power Point), de creare baze de date. 
 

PERMIS DE CONDUCERE ▪ Categoria B 

ALTE COMPETENŢE ŞI 
APTITUDINI 

Experiența managerială: 
▪ Administrator al unor societăți comerciale și al Editurii CIBERNETICA 
▪ Membru în CA și fondator al unor societăți comerciale și de brokeraj pe piața de 

capital 
▪ Vicepreşedinte Asociaţia Universităţilor Particulare din România (până în 

oct.2019), iar în prezent membru de onoare al Asociației 
▪ Președintele Fundației Academia Comercială din Satu Mare (1997-prezent) și 

Rectorul Universității în perioada 1998-2005 
▪ Vicepreședinte al Patronatului turismului cultural şi ecologic din România 

 

Activitate ştiinţifică: 
▪ autor a 29 cărţi de specialitate în calitate de autor sau coautor; 
▪ autor a peste 40 de articole publicate în reviste indexate ISI/ BDI 
▪ Coordonarea unor proiecte de cercetare şi participarea în colectivele de cercetare 

fundamentală şi aplicată 
 
Premii și distincții: 
▪ Premiul P.S. AURELIAN  al ACADEMIEI ROMÂNE (2018) și Premiul GEORGESCU 

ROGEN al ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ pe anul 2018 pentru lucrarea 
ABORDĂRI MODERNE ALE MANAGEMENTULUI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE, 
Editura ASE 2016 

▪ Premiul CNCSIS (2010) pentru articolele E-Course for Metallurgy of Iron Plants’ 
Employees.publicat in Rev. Metalurgia International Nr 9, 2009, și Processing E-
Business in Metalurgy of Iron Plants publicat în Rev. Metalurgia International Nr 5, 
2009 

▪ Premiul II în topul cărților de știință pe anul 1988 pentru lucrarea Metode și modele de 
planificare, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988   

▪ Doctor Honoris Causa al UBV Cluj Napoca 
 
Membru al asociaţiilor profesionale:  
▪ Membru corespondent al Academiei Americano-Române de Ştiinţă şi Artă (SUA),  
▪  Vicepreședinte Asociația Universităților Particulare din România 
▪ SIGEF (Sociedad International de Gestion y Economica Fuzzy) – FEGI (Fundacio per 

a l’estudi de la gestio en la incertesa),  
▪ Comisia de Cibernetică şi Sisteme a Academiei Române 

 
Stagii de documentare 
-sisteme informatice bancare (Italia 1991, SUA 2003), -microeconomie şi pieţe financiare  (Franţa 
1994, Canada 2000, Germania  2004, SUA 2008) 
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Decembrie 2020                                                                    

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 ALTE COMPETENŢE ŞI 
APTITUDINI 

Alte competenţe: 
▪ Conducător de doctoranzi în domeniul management,  
▪ Acordare consultanţă în afaceri (generală şi specializată) 
▪ Reprezentantul în România al Fundației STEINBEIS din GERMANIA, care deține 

peste 600 centre de transfer tehnologic în 60 de țări 
▪ Evaluator CNCSIS (trei ani), Președintele Comisiei de evaluare și atestare a brokerilor pe 

piața de capital în cadrul ANSVM (doi ani) 
▪ Membru în Colegiul de redacţie al Revistelor ISI: Economic Computation and Economic 

Cybernetics Studies and Research, Metalurgia International, Quality-access to 
succes și al revistelor indexate în baze de date internaționale Studii şi Cercetări de 
Calcul Economic şi Cibernetică Economică, Romanian Journal of Economics, 
Hyperion Economic Journal, 

▪ Editor ştiinţific al Editurii Cibernetica, Bucureşti 
▪ Directorul Cursurilor Postuniversitare ale ASE: Management şi relaţii economice 

internaţionale și Tehnica operaţiunilor de leasing 
▪ Brevet de Manager in turism 


