Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Prenume / Nume

Vasile Deac

Adresă

Str. Piața Romană, Nr.6, Sector 1, București, România

Telefon

+4 021 319.19.01 int. 165

E-mail(uri)

deac_vasile@yahoo.com

Naţionalitate

Romană

Data naşterii

05.11.1955

Sex

Masculin

Experienţa profesională
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
Perioada

Septembrie 2013 – prezent
Profesor universitar
Cursuri și seminari la: „Analiza strategică a mediului concurenţial”,
„Managementul prețurilor”, ”Management”, ”Proiecte economice”.
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare, publicarea unor studii
științifice în diverse reviste de specialitate, precum și la diferite simpozioane
naționale și internaționale.
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1,
Bucureşti, România
Activitate didactică și de cercetare
Septembrie 2000 – prezent
Conferențiat universitar
Cursuri și seminari la: „Analiza strategică a mediului concurenţial”,
„Managementul prețurilor”, ”Management”, ”Proiecte economice”.
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare, publicarea unor studii
științifice în diverse reviste de specialitate, precum și la diferite simpozioane
naționale și internaționale.
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1,
Bucureşti, România
Activitate didactică și de cercetare
Februarie1992 – Septembrie 2000
Lector universitar
Cursuri și seminari la: „Analiza strategică a mediului concurenţial”,
„Managementul prețurilor”, ”Management”, ”Proiecte economice”.
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare, publicarea unor studii
științifice în diverse reviste de specialitate, precum și la diferite simpozioane
naționale și internaționale.
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1,
Bucureşti, România
Activitate didactică și de cercetare
Februarie 1984 – Februarie 1992

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

Asistent universitar
Seminarii la: ”Organizarea și planificarea unităților industriale”, ”Programarea producției”,
”Conducerea, organizarea și planificarea unităților industriale”.
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare în diferite intreprinderi industriale și la diferite
simpozioane naționale
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1,
Bucureşti, România
Activitate didactică și de cercetare
Septembrie 1982 – Februarie 1984
Economist stagiar
Seminarii la: ”Organizarea și planificarea unităților industriale”, ”Programarea producției”,
”Conducerea, organizarea și planificarea unităților industriale”.
Participarea la realizarea unor proiecte de cercetare în diferite intreprinderi industriale și la diferite
simpozioane naționale
Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1,
Bucureşti, România
Activitate didactică și de cercetare
Septembrie 1980 – septembrie 1982
Economist stagiar
Perfectarea şi derularea contractelor de export.
Metalimportexport , Str. Mendeleev, Sector 1, București, România
Comerț exterior

Educaţie şi formare
Perioada

Iunie 2010

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar “Managementul educației la distanță”
Disciplinele principale studiate / Managementul didactic al învățământului la distanță, Proiectarea și elaborarea materialelor de studiu în
competenţe profesionale dobândite tehnologia ID, Evaluarea calității programelor ID, Tehnologii didactice și comunicarea în sistemul ID
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Academia de Studii Economice Bucureşti
Nivel 6 ISCED

Septembrie 1990 – Septtembrie 1991
Diplomă Master - Diplome d’Etudes Superieures Specialisees
„Certificat D’Aptitude a l’Administration des Enterprises”
Universite des Sciences et Tehnologies, Institud d’Administration des Enterprises – Lille, Franţa
Nivel 6 ISCED

1990 -1998

Calificarea / diploma obţinută Diplomă ”Doctor în economie”, specializarea Economia Industriei, Constructiilor si Transporturilor. cu
Disciplinele principale studiate / Lucrarea de doctorat „Metode şi modele utilizate în activitatea de mentenanţă a echipamentelor
competenţe profesionale dobândite industriale, Conducător ştiinţific Prof.univ. dr. ing.Constantin Bărbulescu
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Academia de Studii Economice Bucureşti
Nivel 6 ISCED

Perioada

1976 - 1980

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / Conducerea unităților economice, Organizarea și planificarea unităților industriale, Analiză economică
competenţe profesionale dobândite Ecomomia și organizarea ergonomică a muncii, Eficiența economică a investițiilor
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Economia Industriei, Constructiilor si
Transporturilor
Nivel 5 ISCED

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba

Ascultare
B2

Franceză

Vorbire
Citire

B2

Franceză

Participare la
conversaţie
B1

Franceză

Scriere
Discurs oral

B1

Franceză

Exprimare scrisă
B2

Franceză

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Fire comunicativă şi creativă, diplomată cu un spirit de echipă dezvoltat, perspicace

Aptitudini și competențe organizatorice 2008 - 2011, membru în Colectivul de conducere al Catedrei de Management;
2008 - 2012, membru în Consiliul profesoral al Facultăţii CSIE;
Oct.2011 - prezent, membru în Consiliul Departamentului de Management;
Oct. 2011- prezent, membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Management
Competenţe şi aptitudini tehnice

Informații suplimentare

Permis de conducere

Realizator de proiecte : participarea la peste 45 proiecte de cercetare ştiinţifică (în calitate de
membru al echipei de cercetare sau director)

 Apartenența la asociații profesionale :
membru al Societății Academice de Management din Romania
 Membru în Colegiul redacțional al revistelor: Calitatea - acces la succes; Business Excellence
and Management
 Membru în Colegiul redacțional al Editurii: Editura ASE, Colecția ”Managementul calității
proceselor de afaceri”
 Distincții : În anul 2001 Editura Tribuna Economica mi-a conferit diploma Meritul Publicistic,
pentru activitate editorială.
 Publicaţii și activităţi de cercetare:
autor și coautor a 19 cărți:
peste 45 contracte de cercetare:
peste 45 articole publicate în reviste de specialitate;
peste 50 comunicări științifice prezentate la simpozioane naționale și internaționale
Deţin permis de conducere categoria B

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal, că informaţiile prezentate sunt corecte şi corespund realităţii.
Data:

Semnătură,

