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Bucureşti, sectorul 1 

e-mail: nicolae.lupu@com.ase.ro 

născut la 3 martie 1963, în Sebeş, jud. Alba 

căsătorit, o fată 

stagiul militar satisfăcut 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Nicolae LUPU 

 

 

 

Pregătire: 
- diploma de licenţă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), 

Facultatea de Comerţ, specializarea Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism, 

1986; 

 - Diplome International de Management, opţiunea „Certificat d'Aptitude à 

l'Administration des Entreprises”, Université des Sciences Sociales de Toulouse, anul 

universitar 1992-1993; 

- Diplom de absolvire a Managementseminar für Führungskräfte in der Hotellerie, 

organizat de Austrian Tourism Brain Trust şi Asociaţia Hotelierilor din România, 1994; 

 - stagiu de formare la Institut d'Administration des Entreprises, Aix-en-Provence 

(Franţa), martie-iulie 1995; 

 - brevet de turism atestând capacitatea de a îndeplini funcţia de manager în activitatea 

de turism, 1995; 

 - doctor în economie la ASE, cu teza de doctorat cu tema „Concentrarea ofertei în 

sfera turismului şi crearea lanţurilor hoteliere în România”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 

Radu Emilian, din 2000; 

 - certificat de absolvire a cursurilor de formare continuă în specializarea 

Managementul educaţiei la distanţă, ASE, 2010. 

 

 Experienţa profesională: 
 - 1986-1990: economist şi şef al biroului planificare-organizare-personal-învăţământ-

salarizare la Oficiul Judeţean de Turism Alba (310 salariaţi); 

 - din 1990: cadru didactic la ASE, Departamentul de Turism şi Geografie de la actuala  

Facultate de Business și Turism 

 * titularul cursurilor Tehnologie hotelieră şi de restaurant şi, respectiv, 

Management hotelier 

  * secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Comerţ (2000-2008) 

 * director de studii pentru Facultatea de Comerţ al Centrului de Învăţământ la 

Distanţă Tulcea (2001-2008) 

  * rector al Universităţii Economice de Vară Băile Tuşnad, 2007, seria 

„Ospitalitatea - între artă şi ştiinţă”; Alba Iulia, 2012, seria „Călători prin istorie în 

Cealată Capitală” și, respectiv, Blaj-Jidvei, 2017, seria „Școala de arta vinului” 

  * secretar ştiinţific al centrului şi al asociaţiei academice de cercetare în turism 

şi servicii CACTUS 

  * directorul cursului postuniversitar Administrarea afacerilor în industria 

ospitalităţii şi a turismului 
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  * membru al Senatului universitar al ASE (2012-2016) şi al Consiliului 

Facultăţii de Business și Turism 

  * membru al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a ASE (din 2016) 

 * colaborări la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, şi la alte 

universităţi şi institute de formare, precum şi în domeniul consultanţei 

(PricewaterhouseCoopers) 

  * organizator şi moderator al unor simpozioane, precum şi custode de expoziţie 

(Reţete culinare şi meniuri. O încercare de istorie gastronomică). 

 

 Organizaţii profesionale:  
 - membru în Consiliul de Conducere al Federaţiei Industriei Hoteliere din România 

(1996-2000); 

 - membru în comisia de învăţământ a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din 

România (2000-2006); 

 - membru-fondator al Asociaţiei „Ospeţia din România – Tradiţie şi evoluţie” (2004); 

 - membru (din 2010) și membru al Consiliului Director (din 2016) al Asociaţiei 

Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România – AJTR; 

 - membru-fondator și consilier economic al Organizației de Marketing în Turism din 

România (2014). 

 

 Publicaţii: 

 -  Hotelul - Economie şi management, Editura CH Beck, în şase ediţii succesive, 

începând cu 1998 – distinsă cu Premiul „Cartea care zideşte” al AJTR, în 2011; 

 - Strategia de concentrare a întreprinderilor de turism, Editura Economică, 2003; 

 - Dicţionar explicativ de marketing (coordonatori C. Florescu, P. Mâlcomete, N.Al. 

Pop), Editura Economică – Premiul „Enciclopedia Anului 2003” al Asociaţiei Generale a 

Economiştilor din România; 

 - Istorie şi comerț. Din trecutul învăţământului de comerţ de la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, în mai multe versiuni, 2001-2013; 

 - autor şi coautor al altor 20 de cărţi şi materiale didactice ajutătoare; 

 - 80 de articole ştiinţifice şi de popularizare; Premiul pentru Reportaj al AJTR, în 

2015; 

 - 50 de comunicări ştiinţifice susţinute şi publicate; 

 - editor al unor ediţii cu caracter de restituire (ing. Al. Borza – Pledoarii vechi pentru 

un turism nou, Repere bio-bibliografice, Comorile Albei. Însemnări de drum, Valorificarea 

turistică a patrimoniului material și imaterial al județului Alba; Vasile A. Marinescu – Rolul 

Industriei Turistice în Economia Naţională a României, 1933; Mihai Haret – Turismul - Rolul 

lui economic-cultural în viața popoarelor moderne, 1924; Florica Mățău – Pași înainte… sau 

pași înapoi?!... Copilărie deportată; Cordovanii redivivus. Catalogul-album al donației de 

linogravuri I.C. Rogojanu) 

 - senior editor la revista „HoReCa Profit” (2002-2006); 

 - coordonator al rubricii Personalia (din 2006), referent (2006-2008) şi redactor la 

„Amfiteatru Economic” (din 2009), revistă indexată ISI; 

- redactor la „Revista de turism”, indexată în baze de date internaţionale, precum și la 

„România pitorească” (din 2014) și „Vacanțe la țară” (din 2017). 
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