Prof. univ. dr. Gheorghe Cârstea
Informaţii personale:
Adresă
Telefon
E-mail

sala 1303, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1,
Bucuresti
0213191900/int. 289, 165
gheorghe.carstea@man.ase.ro

Experienţă profesională

1978-prezent

Profesor
universitar, Departamentul de Management, ASEBucureşti
Activităţi:
activităţi didactice şi de cercetare;
publicarea a 25 de lucrări de specialitate;
participarea la peste 40 de simpozioane naționale şi
internaţionale;
participant la 18 de contracte de cercetare.

2013-2018

Director al Școlii Doctorale de Management, ASE-Bucureşti

2008-2012

Decan al Facultăţii de Management, ASE-Bucureşti

2001-2008

Prodecan al Facultăţii de Management, ASE-Bucureşti
Activităţi:
coordonarea activităţii profesionale: planuri curriculare; programe
analitice la cursurile de zi, ID şi master.

2001-prezent

1996-prezent

1973-1978

Director al programului de masterat profesional „Administrarea
Afacerilor”/”Managementul
afacerilor”
–
Facultatea
de
Management, ASE-Bucureşti
Coordonator a peste 7 discipline, nou introduse în programa
curriculară a cursurilor de licenţă şi master: Analiza strategică a
mediului concurenţial (2004), Marketingul aprovizionării (1996),
Managementul vânzărilor (2006), Managementul preţurilor (2006), etc.
Cercetător – Institutul Central de Cercetări „Electrouzinproiect”
Bucureşti
Activităţi:
realizarea de analize diagnostic, studii de fezabilitate şi proiecte
economice
pentru
investiţii
în
industria
electronică şi electrotehnică.

1975-1978

Coordonator al Departamentului „Studii de fezabilitate, analize şi
prognoze economice” – Institutul Central de Cercetări
„Electrouzinproiect” Bucureşti Activităţi:
coordonarea unui colectiv de peste 50 de persoane care a elaborat
studii, analize şi prognoze privind dezvoltarea industriei
electronice şi electrotehnice.

Educaţie şi formare:

1989-1993

Specializări la Universitatea de Ştiinţe Sociale – Tolouse, Franţa
Activităţi:
specializări în management strategic, asigurarea şi gestiunea
resurselor materiale, marketing industrial.
Doctorat în economie, cu teza „Asigurarea şi gestiunea resurselor
materiale în condiţiile economiei de piaţă”

1975-1976

Studii postuniversitare – ASE Bucureşti

1969-1973

Diplomă de licenţă – Facultatea „Economia industriei, construcţiilor şi
transporturilor”, ASE Bucureşti

1992, 2000,
2002

Aptitudini şi competenţe personale
Limbi străine

Competenţe şi
aptitudini
manageriale

- limba franceză: înţelegere, vorbire,
scriere; - limba engleză: înţelegere, citire; limba italiană: înţelegere, citire.
- abilităţi organizatorice, buna cunoaştere a principiilor manageriale,
calităţi de comunicare şi stimulare a colectivelor rezultate din
activitatea didactică de peste 40 de ani, din coordonarea unor echipe
de cercetare şi din participarea în echipe de negociere internaţională
pe probleme microeconomice, coordonarea unui din cele mai
performante programe de master, etc.

Informaţii suplimentare:
membru al Asociaţiei Economiştilor din România;
membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România;
membru al colectivului de redacţie al revistei „Management şi Marketing” a
Universităţii de Ştiinţe Economice din Craiova şi al revistei „Analele Universităţii
Ştefan cel Mare din Suceava”.
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