Curriculum Vitae
ION COCHINĂ
Personal information
Address
Bucharest, district 3, Alley Postăvarul 4
Apartment house C4, Flat 15
Postal cod 032.428
Telephone
home: 0040 021 3482176
mobile: 0040 074 5058941
fax: 0040 031 8167422
Nationality
Romanian
Marital status
Married, twe sons
Date of birth
9th September 1953
E-mail
iyounelu@yahoo.fr
iyounelu@gmail.com

Career history (Work experience)
2005 –
(since 2005)
1999 – 2005
2001 – 2004
1997 – 2003
1994 – 1999
1992 – 1995
1991 – 1999
1990 – 1991
1989 – 1990
1980 – 1989
1976 – 1981

Professor Ph.D. (tenured by competition), The Bucharest Academy of
Economic Studies (ASE Bucharest)
Associate professor Ph.D (tenured by competition), ASE Bucharest
Coordinator Director, Universitary College of Calarasi (ASE Bucharest)
Associate professor, The Romanian Academy of ManagementBucharest
Economic director, Company „Lada Car Romania”
Associate professor, Constantin Brâncuşi University of Târgu-Jiu
Lecturer (tenured by competition), ASE Bucharest
Economic director, ASE Bucharest
Institute chief secretary, ASE Bucharest
(principal) Economist and Research, ASE Bucharest
Economist, Company „Produse Lemn Mobila” (I.P.L.M.) Bucharest

Education (and Training)
2011 – 2012

2011
1991 – 1998
1982
1972 – 1976
1968 – 1972

Continu formation of type „blended learning” for university professors,
University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational
Sciences
Initiation in the history and philosophy of science and technology,
Romanian Academy
Ph.D. in Economics, Specialization “The Management of Firm”, The
Bucharest Academy of Economic Studies
Programmer on economic issues, Central Institute for Management and
Informatique of Bucharest
Bachelor’s degree, The Bucharest Academy of Economic Studies,
Faculty of Industral Economic (Faculty of Management, now)
Economic High School of Târgu-Jiu

Languages
English (CEF level B1). I haven’t a good level of written and spoken English.
I have been studying English at „FOLLOW ME” school for the last two years.
Franch (CEF level A1). I have been studying Franch at school (eigth years) and two years of
faculty, but I have been never using.
Italian (low level). I have been studying Italian for hobby.
Computer skills
Windows 7, Excel, Word etc.
Qualities
Communicative, spiritual, creative, leadership capacity, assuming responsibilities, hard
working, trusting, open minded, with spirit of initiative, sense of humour, enjoy working with
people
Additional informations
Driving licence
Planning and Projects Manager of „The Center for Comparative Management Studies
(CCMS)”
Member of SAMRO, APTR and of The Cultural League „FIII GORJULUI”

Va reamintim ca urmatoarea sedinta organizata in cadrul proiectului ANTREMAN (conform mailului
transmis in 23 iulie 2012 - "Decizii sedinta ANTREMAN 20 iulie") va avea loc marti, 11 septembrie,
incepand cu ora 14, la sala 1501 din cadrul Academiei de Studii Economice.

Agenda va cuprinde urmatoarele puncte:
1. Informare privind evolutia de ansamblu a proiectului
2. Programul semestrului 3 (inclusiv deplasarile profesorilor si intreprinzatorilor englezi)
3. Organizarea deschiderii festive a semestrului 3 in cadrul Scolii ANTREMAN
4. Informare privind activitatile desfasurate pe perioada verii in cadrul Scolii
ANTREMAN
5. Vizita de studiu cu studentii la Anglia Ruskin University
6. Elaborarea rapoartelor de activitate conform Instructiunii 62
7. Diverse



Numele şi prenumele complet + iniţiala tatălui COCHINĂ L. ION



Date personale:

Data şi locul naşterii: 9.09.1953, Muşeteşti - Gorj
Starea civilă + copii: căsătorit, 2 copii
Poziţia actuală şi datele instituţiei complete
Prof.univ.dr., Departamentul Management, A.S.E. Bucureşti
 Limbi cunoscute: Fb; b; (scris, citit, vorbit)
Engleză: b; (scris, citit, vorbit)
Franceză: b; (scris, citit, vorbit)
Italiană: satisfăcător (citit)
 Studii: Liceu + Licenţă; masterat – doctorat; postdoctorat
Date complete: instituţii + tema tezei + conducător ştiinţific
1968-1972 Liceul Economic Tg-Jiu
1972-1976 Fac. Ec.Industriei (Management actualmente), A.S.E. Bucureşti
1991-1998 Doctorat A.S.E. Bucureşti, Specializarea „Managementul firmei”,
titlul tezei „Managementul firmei asistat de calculator”, conducător ştiinţific:
prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu
 Specializări în ţară şi străinătate
Instituţii; domeniul; tema; supraveghetor (conducător); perioada; bursa (sponsorul
specializării)
Universitatea din Bucureşti, Învăţământul centrat pe student – strategii de
proiectare, implementare şi evaluare instituţională, Modulul M2.2.
Strategii centrate pe student, noiembrie 2011 – mai 2012, certificat de
absolvire nr.77/26.05.2012
Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, Manager al
sistemelor de management de mediu, iunie-iulie 2011, certificat de absolvire
F 0145193
A.S.E. Bucureşti, Curs postuniversitar Managementul educaţiei la distanţă,
aprilie-iunie 2010, certificat de absolvire H 0000095
EUROTROTRAINING SOLUTION SRL Bucureşti - acreditat de Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), Formarea
formatorilor, octombrie-noiembrie 2009, certificat de absolvire E 0123077
Sigma Concept & Advanced Thinking, Regândirea proceselor de afaceri,
iunie 2006
AEROQ – Membru Afiliat la Organizaţia Europeană pentru Calitate – EOQ,
Cursul de auditori pentru Certificarea Sistemelor de Management al
Calităţii, 2003
Junior Achievement România, cu finanţarea USAID şi WORD LEARNING,
Formarea formatorilor privind Educaţia antreprenorială şi Economia de
piaţă, 2002
American International Group, Regiunea Europeană – AIG Life România,
Formarea formatorilor pentru Consultanţi financiari, 2001
Camera Auditorilor Financiari din România, Program perfecţionare în Audit
financiar, 2001-2002
Ministerul Finantelor – Colegiul Consultativ al Contabilitaţii, Noul sistem de
contabilitate, 1994

Institutul Central pentru Conducere şi Informatică, Programator probleme
economice, 1982


Activitatea didactică (şi înainte dacă este cazul): instituţie, poziţia, perioada (modul
de promovare), anul obţinerii calităţii de conducător ştiinţific de doctorat + număr
doctori atestaţi + 5-10 titluri de teze susţinute, conduse şi atestate.
A.S.E. Bucureşti, cadru didactic asociat, 1980-1991
A.S.E. Bucureşti, lector universitar, 1991-1999 (titularizat prin concurs)
Universitatea CONSTANTIN BRÂNCUŞI Tg-Jiu, cadru didactic asociat,
1992-1995
Academia Română de Management Bucureşti, cadru didactic asociat, 19972003
A.S.E. Bucureşti, conferenţiar universitar, 1999-2005 (titularizat prin concurs)
A.S.E. Bucureşti, profesor universitar, 2005-în prezent (titularizat prin concurs)



Funcţiile de conducere deţinute: funcţia, instituţia, perioada
Director proiect, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2007- 2011
Director economic, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 1989-1990
Secretar şef institut, Academia de Studii Economice din Bucureşti, 1990-1991
Director economic, LADA CAR ROMÂNIA Bucureşti, 1994-1999
Director coordinator, Colegiul Universitar Călăraşi (din structura A.S.E.Bucureşti),
2001-2004
Membru în Biroului de Conducere al Catedrei MANAGEMENT - A.S.E.Bucureşti,
2004-2008
Secretar general, Liga Culturală “FIII GORJULUI”, 2006-în present
Secretar general, Asociaţia Profesioniştilor de Turism din România, 2009-în prezent



Funcţii sau sarcini îndeplinite în cadrul Ministerului Învăţământului sau în organizaţii
naţionale de cercetare: funcţia, perioada
Manager Plan şi Proiecte, C.S.M.C. – Centrul pentru Studii de Management Comparat,
Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2009- în prezent



Implicaţii în proiecte internaţionale privind dezvoltarea învăţământului superior din
România (TEMPUS ş. a.)
Workshop manager în cadrul proiectului Promovarea simulărilor manageriale în
cadrul universităţilor din România (O.Nicolescu – team leader) – pe bază de contract
finanţat din fonduri PHARE, workshop în cadrul SME Project 08/RO, augustoctombrie 2004



Cercetarea ştiinţifică: proiecte de cercetare internaţionale şi naţionale, proiecte conduse
din poziţia de director, proiecte la care a participat. Proiectul de cercetare: datele de
identificare corecte şi complete şi finalizările, rezultatele (total şi nominalizate, maxim
10)
Colaborarea la realizarea a peste 50 contracte de cercetare, din care la şase director de
proiect (responsabil temă).
92-124 Elaborarea şi implementarea unei metodologii innovative de analiză şi
evaluare a caracteristicelor şi performanţelor managementului intreprenorial din
România, PNCDI II – parteneriate;

92-123 Instrumente specifice managementului bazat pe cunoaştere pentru
IMM-urile din România, PNCDI II – parteneriate;
91-046 Elaborarea unei metodologii de proiectare şi implementare a strategiilor
innovative în IMM-urile româneşti din industrie, PNCDI II – parteneriate;
91-043 Model cultural specific IMM-urilor româneşti în contextual
managementului cunoaşterii, PNCDI II – parteneriate;
30/2009 Model de modernizare managerială a S.C. TERRA SRL Hunedoara,
Mediul de afaceri;
10/2007 Cercetări privind tehnici de obţinere a unor performanţe superioareîn
companii prin utilizarea noilor tehnologii de business intelligence din industria IT&C,
Mediul de afaceri;
640/2006 Generarea sinergiilor positive în întreprinderile industriale în
armonizarea binomului cultura organizaţională – strategia firmei, în vederea obţinerii
unui trend evolutiv spre competitivitate şi excelenţă, CEEX M I;
480/2005 Perfecţionarea managementului Grupului de firme A.S.T.I.
CONTROL SA, Mediul de afaceri;
5538/2004 Perfecţionarea managementului funcţiunii financiar-contabile a
firmei MDA INDUSTRIAL SYSTEM SRL, Mediul de afaceri;
4716/2004 Elaborarea strategiei dezvoltării firmei G & C FIN.AUDIT S.R.L.
pentru perioada 2005-2008, Mediul de afaceri.


Recunoaşteri ştiinţifice, distincţii şi premii (membru Academie; Doctor Honoris Causa;
distincţii guvernamentale; premii ale unor organizaţii ştiinţifice şi academice)
Diplomă de Membru titular al Societăţii Academice de Management din România,
9 mai 2008
Diplomă de Excelenţă pentru activitatea de cercetare ştiinţifică în anii 2004 şi
2005, ASE Bucureşti
Diplomă de Excelenţă pentru prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi
contribuţia la afirmarea şcolii superioare economice, martie 2003, ASE Bucureşti
Diplomă de Onoare şi Medalie jubiliară cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a
Academiei de Studii Economice Bucureşti, martie 2003
Certificate of Appreciation on the occasion of International Inventions, Scientific
Research and New Technologies Exhibition INVENTIKA 2004, 8th edition,
Bucharest, România, octombrie 2004
Diploma EUREKA 2004, pour l’ Invention PRELEM XXI – 2003, 53-eme Salon
Mondial de L’Innovation, de la Recherche et des Nouvelles Technologies,
Brussels, 20–11-2004 (Medaille de bronze)



Membru în organizaţii profesionale şi ştiinţifice
Membru al Societăţii Academice de Management in România, 2008-în prezent;
Membru fondator al Asociaţiei Profesioniştilor de Turism din România, 2009-în
prezent;
Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2000-în prezent;
Membru al “EFMD - European Fundation for Management Development”, 1998-2000;
Membru al “WACRA - World Association For Case Method Research & Application”,
1991-1999;
Membru al “AGER - Asociatiei Generale a Economistilor din Romania”, 1991-1995.

Activitatea ştiinţifică şi academică publicată
 Cărţi, manuale, monografii, tratate: titlul, editura, locul, anul (total – listaţi maxim 25)

Peste 40 materiale tipărite, dintre care menţionăm:
1. Întreprinzătorul, (coautor), Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2010
2. Studii de caz din managementul autohton şi internaţional, (coautor), Editura
Universitaria, Bucureşti, 2009
3. Managementul general al firmei, (unic autor), Editura Tribuna Economică, Bucureşti,
2004 (ediţia I), 2005 (ediţia a II-a)
4. Managerii şi managementul resurselor umane, (coautor), Editura Economică,
Bucureşti, 2004
5. Simularea managerial – intreprenorială PRELEM XXI – 2003, (coautor), Editura
OLIMP, Bucureşti, 2005
6. Managerii şi managementul resurselor umane, (coautor), Editura Economica,
Bucuresti, 2004
7. Management în media, ediţie bilingva (romana si engleza), (coautor), Editura Roata,
Bucuresti, 2004
8. PRELEM XXI - 2003, (coautor), Editura ASE, Bucureşti, Ediţia a 3-a, 2004
9. Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, (coautor), volumul I,
Editura Economică, Bucureşti, 2003
10. Studii de caz în managementul organizaţiei, (coautor), Editura Olimp, Bucuresti, 2003
11. Sistemul organizatoric al firmei, (coautor), Editura Economica, Bucuresti, 2003
12. Sistemul decizional al organizaţiei, (coautor), Editura Economica, Bucuresti, 1998
13. Management, (coautor), Centrul Editorial Poligrafic, ASE, 1995
14. Management aplicativ, (coautor), MANAGER Institute, Bucureşti, 1994
15. Ghidul managerului eficient, (coautor), Editura Tehnică, Bucureşti, (vol.I) 1993, (vol.II)
1994
16. Informatica manageriala, (coautor), Centrul Editorial Poligrafic ASE, 1993
17. Informatica manageriala – Ghid de utilizare a microcalculatoarelor IBM-PC,
(coautor), Centru editorial poligrafic ASE , 1993
18. Management, (coautor), Editura Didactica si Pedagogica RA,1992
19. Proiectarea Informationala a sistemelor de productie – Probleme
rezolvate, propuse si baterii de teste privind exploatoarea microcalculatoarelor compatibile IBM-PC, (coautor), Atelier Poligrafic ASE, 1991
20. Management industrial , (coautor), Atelier Poligrafic ASE, 1990
21. Simulare decizionala privind politica si planul de dezvoltare a intreprindrii SIDPOP , (coautor), Atelier poligrafic ASE, Bucuresti, 1989
22. Conducerea unitatilor industriale,de constructii si transporturi – Metode moderne de
instruire si conducere asistate de calculator, (coautor), Lito ASE, Bucuresti, 1987
23. Proiect economic privind largirea capacitatilor de productie la nivel de ramura
industriala prin modernizarea si reutilarea unitatilor existente, (coautor), Lito ASE,
Bucuresti, 1986
24. Conducerea unitatilor industriale,de constructii si transporturi – Invatamant
programat si minijocuri in domeniul conducerii microeconomice, (coautor), Lito ASE,
Bucuresti, 1984
25. Manualul Comitetului de Coordonare a Jocului PRELEM, (coautor), At. poligragfic
ASE, 1984
Articole şi studii publicate în reviste:
1. Guvernment management and micro management. Comparative
aspects from Romania and Siria, (în colaborare), Review of International
Comparative Management, Special number 1/2010, Academy of Economic
Studies Publishing House Bucharest, 2010

2. PRELEM XXI – Management and Entrepreneurship Simulation for
Lifelong Learning, (în colaborare), Revista de Management Comparat
Internaţional, vol.9, nr.2, Academy of Economic Studies Publishing House
Bucharest, 2008
3. Jocul managerial românesc PRELEM XXI – varianta 2003 (în
colaborare) – în revista lunară editată de Tribuna Economică “Raporturi de
muncă”, numărul 7 din iulie 2003
4. Jocuri şi simulări manageriale utilizate pe plan mondial (în colaborare)
– în revista lunară editată de Tribuna Economică “Raporturi de muncă”,
numărul 2 din februarie 2003
5. Managerul, întreprinzătorul şi stresul organizational (în colaborare) – în
“Management
- teorie şi practică”, Anul I, nr. 1-2000, Editura
Universitaria, Craiova
6. Economia de piaţă : direcţii de realizare (unic autor) – în “Tribuna
economică” nr.4/1994, nr.6/1994 şi nr.8/1994
7. Subsistemul informaţional – componentă a sistemului de management,
(unic autor), în “ANALELE UNIVERSITĂŢII – seria B ŞTIINŢE”,
nr.1/1994, editată de Universitatea “Constantin Brancuşi” Tg.-Jiu
8. Diagnosticarea sistemului informaţional al managementului firmei,
(unic autor) - în “ECONOMIA”, nr.4/1993 si nr.3/1994, editată de A.S.E.
Bucureşti
9. Analiza diagnostic a sistemului informaţional, (unic autor)– în “Gorjul
universitar” nr.1/1993 si nr.2/1993, editat de Universitatea “Constantin
Brancuşi” Tg.-Jiu
10. Optimizarea deciziilor de conducere operativă cu ajutorul unui sistem
informatic conversaţional, (în colaborare) – în “Teorie şi practică
economică”, Universitatea din Cluj-Napoca, 1989
11. Sistem de conducere operativă a cercetării şi proiectării asistat de
calculator, (în colaborare) – în “Studii de economie”, nr. 1/1989,
Universitatea Timisoara
12. Joc multietajat de conducere în domeniul service-ului asistat de
calculator, pe exemplul IIRUC Bucuresti, (în colaborare) – în “Buletin de
sinteze”, nr. 3-4/1988, A.S.E. Bucureşti
13. Sistem de conducere operativă în domeniul cercetării-dezvoltării, pe
exemplul ICSITT Braşov, (în colaborare) – în “Buletin de sinteze” nr. 34/1988, A.S.E. Bucureşti
14. Sistem informatic pentru conducerea activităţii de cercetaredezvoltare, (în colaborare) – în “Tehnici moderne de calcul în economie”,
Universitatea din Craiova, 1988
15. Proiectarea unui joc de conducerea filialelor Întreprinderii de
Întreţinere şi Reparaţii a Utilajelor de Calcul electronic Bucureşti, (în
colaborare), în “Anuarul cercetării ştiinţifice ”, ASE Bucureşti, 1986
16. O experienţă de larg interes, (în colaborare), în Revista Economică, nr.
6/1984 si nr.9/1984
17. Sistem automat de gestiune a calitatii produselor la Centrala
Industriala de Tractoare Brasov, (în colaborare) – în “Teorie şi practică
economică”, nr. 1/1984, A.S.E. Bucureşti
18. Un obiectiv prioritar – ridicarea calităţii produselor, (în colaborare) –
în Revista economică, nr. 17/1983

19. Pregatirea şi folosirea economiştilor – la nivelul sarcinilor ce le revin în
creşterea eficienţei activităţii, (în colaborare) – în Revista Economică, nr.
27/1982
20. Modelarea matematică a proceselor economice – baza elaborării
jocurilor de conducere a întreprinderii, (în colaborare) – în “Buletin de
sinteze”, nr.1/1982, editat de A.S.E. Bucureşti
21. Principalele caracteristici ale jocului de conducere a intreprinderii
utilizat la A.S.E. Bucuresti, (în colaborare) – în “Buletin de sinteze” nr.
1/1982
 Studii prezentate la manifestări ştiinţifice şi publicate în volume:
1. PRELEM XXI – Management and Entrepreneurship Simulation for Life-long
Learning, (în colaborare), – în volumul (format electronic) Simpozion
internaţional “Modele de programe de învăţare continuă în domeniul economic”,
ASE Bucureşti, 2007 (ISBN 978-606-505-013-6)
2. Managementul organizaţiilor în contextual cerinţelor de standardizare şi
diversificare, (unic autor) - în volumul “Simpozionul MANAGEMENT si
COMPETITIVITATE (cu participare internaţională) 16-17 decembrie 2004”,
A.S.E.Bucureşti, 2004
3. Standardisation and diversification; armonisation and diversity, (unic autor) în volumul electronic “International Conference on Standardization, accreditation
and certification” - format electronic, Bucureşti,2004
4. Managerul financiar în cadrul întreprinderii – prezent şi perspective, (unic
autor) – în volumul “FINANŢELE ŞI ISTORIA. Lucrările Colocviului financiarbancar”, ASE Bucureşti, Facultatea Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori,
Editura ASE, Bucureşti, 2003
5. Impactul internationalizarii asupra managementului firmelor autohtone de
audit, (unic autor) – în volumul (format electronic) Simpozion internaţional
“Management şi performanţă economică”, ASE Bucureşti, 2002 (ISBN 973-594494-4)
6. Managementul organizaţiilor internaţionale în impas ?, (unic autor) – în
volumul (format electronic) Simpozion internaţional “Management şi performanţă
economică”, ASE Bucureşti, 2002 (ISBN 973-594-494-4)
7. Management strategic – teorie şi practică, (unic autor) – în volumul Celei de a 4a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice “Management şi eficienţă”, Academia
Română de Management – Facultatea de Management, Bucureşti, 2001
8. TRICON – multileveled management game, (în colaborare) – în volumul
“Eighth International Conference”, International Science Communication &
Conference Centre Gosen, Humboldt Universitat, Berlin Ost Germany, 1991
9. Sistem de conducere operativă asistat de calculator pentru activitatea de
cercetare-proiectare – pe exemplul ICSITT Braşov, (în colaborare) – în volumul
“Al 4-lea Colocviu de sisteme-modele-informatică şi cibernetică”, Academia
R.S.R. – Lito A.S.E., Bucureşti, 1987
10. Integrarea ierarhică a informaţiilor pe verticala sistemului de conducere, (unic
autor) – în volumul “Cea de-a 3-a Conferinţă Natională de Cibernetică”, Academia
R.S.R., Bucureşti, 1985
11. Principalele caracteristici economice si de conducere ale jocului PRELEM, (în
colaborare) – în volumul “Cibernetica aplicată”, Editura Academiei R.S.R.,
Bucuresti, 1985

12. Principalele caracteristici economico-informatice ale jocului de conducere
pentru intreprinderea din industria lemnului, (în colaborare) – în volumul “A
II-a Conferinţă Naţională de Cibernetică (Cibernetica în slusba dezvoltării
economico-sociale a ţării)”, Academia R.S.R. (A.S.E. Bucuresti si ICCI),
Bucureşti, 1983
13. Sistem informatic pentru conducerea operativa a activitatii de cercetaredezvoltare in industria constructoare de masini, (în colaborare), în volumul “A
2-a Conferinţă Naţională de Cibernetică (Cibernetica în slujba dezvoltării
economico-sociale a ţării)”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983
14. Sistem automat de gestiune a calităţ produselor la Centrala Industrială de
Tractoare Braşov, (în colaborare) – în volumul “A 2-a Conferinţă Naţională de
Cibernetică (Cibernetica în slujba dezvoltării economico-sociale a ţării)”,
Academia R.S.R. (A.S.E. Bucuresti si ICCI), Bucuresti, 1983
15. Perfecţionări ale jocului de conducere a întreprinderii utilizat la A.S.E.
Bucureşti (în colaborare) - în volumul “Perfecţionarea conducerii, organizării şi
planificării unităţilor economice”, Culegere de comunicări ştiinţifice, Atelier
Poligrafic A.S.E. Bucureşti, 1982
16. Codificarea unitara a cauzelor si defectelor de calitate, conditie necesara
pentru realizarea unui sistem modern de gestiune a calitatii produselor, (unic
autor) – în volumul “Perfecţionarea conducerii, organizării şi planificării unităţilor
economice”, Culegere de comunicări ştiinţifice, Atelier Poligrafic A.S.E.
Bucureşti, 1982

Lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale (total –
listaţi maxim 30)
Peste 75 lucrări prezentate, din care menţionăm:
1. Gouvernment Management and micro management. Comparative aspects
from Romania and Syria, (în colaborare), International Conference „Modern
Approaches in Organizational Management and Economy 2010”, Fourth Edition,
November 18-19, 2010, Bucharest
2. Links between governmental management and microeconomic management in
crisis environment, (unic autor), International Conference „Competitiveness and
Stability in the Knowledge-based Economy”, May 14-15, 2010, Craiova
3. Efficientmanagement in conditions of crisis, (unic autor), International
Conference „Modern Approaches in Organizational Management and Economy 2009”,
Third Edition, November 12-13, 2009, Bucharest
4. Managementul organizaţiilor şi criza financiară, (unic autor), Simpozionul
Internaţional „Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei”, 21
Noiembrie 2008, A.S.E. Bucureşti – Catedra de Management
5. Managemnetul organizaţiilor în contextul cerinţelor de standardizare şi
diversificare, (unic autor), – la Simpozionul Internaţional al Catedrei de Management,
ASE Bucureşti, 16-17 decembrie 2004
6. Simularea managerială PRELEM XXI – 2003, (in colaborare) la “53-eme
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