Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

MUNTEANU Sebastian Mădălin

MUNTEANU Sebastian Mădălin
Sector 1, București, România

sebastian.munteanu@ase.ro
https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Munteanu
https://publons.com/researcher/1934565/sebastian-madalin-s-m-munteanu/
https://scholar.google.ro/citations?hl=en&user=XA6o9gEAAAAJ
Sexul Masculin | Data nașterii 24/05/1985 | Naționalitatea Română

Economist, doctor în științe economice
PROFILUL PERSONAL

Departamentul de Management,
Facultatea de Management,
Academia de Studii Economice din București (ASE)

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ
Iulie 2020 – Prezent

Conferențiar universitar doctor
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Facultatea de Management, Departamentul de Management
▪ Activitate didactică în domeniul Ecotehnologii.
▪ Cercetare științifică – Specializare în domeniul managementului (managementul mediului,
sustenabilitate economică,
managementul sportiv, managementul și eficiența serviciilor,
managementul proiectelor, managementul investițiilor, managementul calității)
▪ Coordonare lucrări de licență și disertație– Domeniul managementului
▪ Director al programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul
ASE București: Management sportiv (180 ore) şi Iniţiere în managementul sportiv (20 ore),
▪ Membru în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă și a lucrărilor de disertație din cadrul Facultăţii
de Management – ASE Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar; învățământ și cercetare

Februarie 2016 – Iulie 2020

Lector universitar doctor
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Facultatea de Management, Departamentul de Management
▪ Activitate didactică în domeniile: Ecotehnologii, Managementul serviciilor, Managementul general al
firmei; Managementul calității proiectelor, Managementul calității și ingineria valorii.
▪ Cercetare științifică – Specializare în domeniul managementului (managementul mediului,
sustenabilitate economică, managementul și eficiența serviciilor, managementul proiectelor,
managementul investițiilor, managementul calității, managementul sportiv)
▪ Coordonare lucrări de licență și disertație– Domeniul managementului
▪ Director al programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul
ASE București: Management sportiv (180 ore) şi Iniţiere în managementul sportiv (20 ore),
▪ Membru în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă, a lucrărilor de disertație şi în cele ale
sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti din cadrul Facultăţii de Management – ASE
Bucureşti
▪ Secretar al Comisiei de Admitere a Facultăţii de Management – ASE Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar; învățământ și cercetare
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Februarie 2012 – Februarie 2016

MUNTEANU Sebastian Mădălin

Asistent universitar doctor
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Facultatea de Management , Departamentul de Management
▪ Activitate didactică în domeniile: Ecotehnologii, Managementul serviciilor, Managementul investiţiilor,
Managementul proiectelor, Fundamentele calităţii în sectorul public, Managementul general al firmei,
Managementul calităţii proiectelor, Managementul calităţii şi ingineria valorii.
▪ Cercetare ştiinţifică – Specializare în domeniul managementului (managmenetul mediului,
sustenabilitate și eficiență economică, managementul proiectelor, managementul investiţiilor,
managementul calităţii, managementul sportiv)
▪ Coordonare lucrări de licenţă și disertație – Domeniul managementului
▪ Director al programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul
ASE Bucureşti: Management sportiv (180 ore) şi Iniţiere în managementul sportiv (20 ore),
http://postuniversitare.ase.ro/management – Oct. 2013 - prezent
▪ Membru în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă şi în cele ale sesiunilor anuale de comunicări
ştiinţifice studenţeşti din cadrul Facultăţii de Management – ASE Bucureşti
▪ Membru în Comisia de Admitere a Facultăţii de Management – ASE Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar; învățământ și cercetare

Martie 2012 – Martie 2017

Şef Birou programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă (BPPFDPC)
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
▪ Elaborarea, consolidarea şi actualizarea cadrului legislativ şi a procedurilor interne de aplicare a
regulamentului privind învăţământul postuniversitar şi activitatea BPPFDPC
▪ Participarea la definirea strategiei şi a politicilor ASE în domeniul învăţământului postuniversitar
▪ Coordonarea activităţii, evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul BPPFDPC
▪ Asigurarea interfeţei dintre BPPFDPC şi conducerea ASE în domeniul educaţiei continue – prin
elaborarea ofertelor educaţionale de programe postuniversitare ale facultăţilor şi implementarea şi
funcţionarea SMC
▪ Asigurarea interfeţei dintre ASE şi Ministerul Educaţiei Naţionale în domeniul învăţământului
postuniversitar şi al formării profesionale continue
▪ Întocmirea situaţiilor informaţionale şi a raportărilor solicitate de conducerea ASE sau de Ministerul
Educaţiei Naţionale
▪ Stabilirea sarcinilor de serviciu pentru angajaţii din subordine
▪ Verificarea consemnării activităţilor şi arhivării documentelor.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar; învățământ și cercetare

Februarie 2009 – Februarie 2012

Preparator universitar
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Facultatea de Management
▪ Activitate didactică în domeniile: Managementul investiţiilor, Managementul proiectelor
▪ Cercetare ştiinţifică – Specializare în managementul proiectelor, managementul sportiv,
managementul investiţiilor şi eficienţa economică
▪ Secretar în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă şi în cele ale sesiunilor anuale de comunicări
ştiinţifice studenţeşti din cadrul Facultăţii de Management – ASE Bucureşti
▪ Membru în Comisia de Admitere a Facultăţii de Management – ASE Bucureşti
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar; învățământ și cercetare
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MUNTEANU Sebastian Mădălin

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Mai 2014 - Septembrie 2015

Absolvent de studii postuniversitare
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Școala Postdoctorală – Piața
Romană, Nr. 6, Sector 1, București, România, https://www.ase.ro/
În parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara – Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
▪ Certificat de absolvire a Modulului de cercetare stiintifică avansată - Advanced scientific research
module și Certificat de absolvire a Modulului de didactica si psihopedagogie universitară - Didactical
and psycho pedagogy university module – UVT - Proiectul POSDRU/157/1.3/S/135590
„UNIVERSITARIA - şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică avansată”, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013. ((Nivelul ISCED 6)
▪ Managementul grupului de studenţi, Metode moderne de învăţământ în activităţile de curs şi
seminar, Elaborarea materialelor didactice specifice educaţiei universitare, Proiectarea curriculară a
procesului de învăţământ de nivel universitar, Deontologia cercetării şi logica discursului ştiinţific
Vizibilitatea internaţională a produselor cercetării - revistele cotate ISI Managementul proiectelor şi
granturilor de cercetare Metode de cercetare şi interpretarea statistică a datelor.

Martie 2015

Formator
STRUCTURAL EURO FOND & TRAINING – București, România
▪ Certificat de absolvire a cursului de perfecționare pentru ocupația de Formator, cod COR 242401 –
acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea
Națională pentru Calificări și Ministerul Educației Naționale
▪ Pregătirea, organizarea și evaluarea programelor de formare profesională a adulților, realizarea
activităților de formare, evaluarea participanților la formare.

Iunie 2014 – August 2015

Cercetător postdoctoral bursier în științe economice

EQF Nivel 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Școala Postdoctorală – Piața
Romană, Nr. 6, Sector 1, București, România, https://www.ase.ro/
În parteneriat cu cu Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – Instituţii de învăţământ superior
(România)
▪ Certificat de absolvire a studiilor postdoctorale (cercetare științifică postdoctorală de specialitate în
științe economice (Nivelul ISCED 6) din cadrul Școlii Postdoctorale din ASE București – Proiectul
„Excelenţă în cercetarea ştiinţifică, interdisciplinară, doctorală şi postdoctorală, în domeniile
Economic, Social şi Medical – EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907”, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
▪ Abilități și competențe aferente specializării și cercetării științifice postdoctorale în domeniul științelor
economice
▪ Proiectul de cercetare postdoctorală: Analiza strategică şi fundamentarea teoretico-aplicativă a
relaţiei dintre domeniul sportiv şi cel economi.
Octombrie 2008 – Octombrie 2011

Doctor în științe economice

EQF Nivel 8

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Școala Doctorală – Piața Romană,
Nr. 6, Sector 1, București, România, https://www.ase.ro/
Facultatea de Management
▪ Diplomă de Doctor în Științe Economice, specializarea Management, acordată pe baza Ordinului
Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 6468 din 07.12.2011
▪ Abilități și competențe aferente specializării și cercetării științifice doctorale în domeniul
managementului
▪ Teza de doctorat: Evaluarea eficienţei economice şi sociale în domeniul sportiv
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Octombrie 2008 – Septembrie 2011

MUNTEANU Sebastian Mădălin

Cercetător doctoral bursier

EQF Nivel 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Școala Postdoctorală – Piața
Romană, Nr. 6, Sector 1, București, România, https://www.ase.ro/
În parteneriat cu cu Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – Instituţii de învăţământ superior
(România)
▪ Certificat de absolvire a studiilor postuniversitare superioare (cercetare științifică doctorală de
specialitate în științe economice (Nivelul ISCED 6) în cadrul ŞCOLII DOCTORALE din ASE
Bucureşti, Proiectul „Doctorat şi Doctoranzi în Triunghiul Educaţie-Cercetare-Inovare” (DOC-ECI),
Contract Nr. POSDRU/6/1.5/S/11, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
▪ Abilități și competențe aferente specializării și cercetării științifice doctorale în domeniul științelor
economice
▪ Proiectul de cercetare doctorală: Creşterea eficienţei şi eficacităţii evenimentelor sportive prin
implementarea managementului de proiect
Octombrie 2009 – Iunie 2011

Absolvent de studii postuniversitare

EQF Nivel 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
▪ Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de Psihopedagogie și Metodică
▪ Abilități și competențe aferente specializării postuniversitare în domeniul psihopedagogiei-metodicii.
Iunie 2010

Absolvent de studii postuniversitare

EQF Nivel 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Departamentul de Învățământ la Distanță (DID)
▪ Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecționare în Managementul Educației la
Distanță (pentru forma de învățământ deschis la distanță)
▪ Abilități și competențe aferente specializării postuniversitare în domeniul managementului educației
pentru învățământul la distanță
Octombrie 2004 – Septembire. 2008

Economist licențiat

EQF Nivel 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE) – Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,
București, România, https://www.ase.ro/
Facultatea de Management
▪ Diplomă de Economist licențiat, specializarea Management Economic
▪ Abilități și competențe aferente specializării universitare de licență în domeniul Management –
specializarea Managementul Proiectelor
Septembrie 2000 – Iunie 2004

Absolvent de studii liceale cu bacalaureat

EQF Nivel 3

COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA FOCŞANI – Strada Cezar Bolliac nr. 15, Focşani, Vrancea, 620167,
România, http://www.lufo.ro/
▪ Diplomă de Bacalaureat
▪ Abilități și competențe aferente specializării liceale profil real: matematică - informatică
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MUNTEANU Sebastian Mădălin

Curriculum Vitae

COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

C2

B2

B2

B2

Atestat profesional și academic privind cunoașterea complexă și predarea de specialitate în limba engleză,
acordat de PROSPER-ASE Language Centre – autorizat de Ministerul Educației Naționale din România
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar; B1/B2: Utilizator independent; C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe
organizaționale/manageriale

Capacitate de evaluare și decizie, capacitate de a face față provocărilor profesionale și de a lucra sub
presiune, adaptabilitate, abilități manageriale și de coordonare a echipei de lucru, spirit de lucru în
echipă, capacitate ridicată de analiză și sinteză, capacitate ridicată de concentrare, anduranță fizică și
mentală, leadership, dinamism, creativitate, inițiativă, receptivitate
Capacitate ridicată de planificare, organizare, coordonare, comunicare şi control:
▪ Secretar al Comisiei de admitere licență 2017 - 2020 la Facultatea de Management, ASE București
▪ Secretar al Comisiei centrale de admitere ASE Bucureşti, la programele de studii universitare de
licenţă, sesiunea septembrie 2012
▪ Membru al Comisiei de asigurare a calității în cadrul Departamentului de Management, Facultatea
de Management, ASE București – 2016-2020
▪ Membru în comitete de organizare ale conferințelor științifice internaționale, desfășurate în cadrul
ASE București (România): Iinternational Management Conference – IMC, edițiile 2009 - 2018
▪ Mobilitate postdoctorală transnațională de studiu, cercetare și documentare științifică derulată la
Universitatea din Verona, iunie – august 2015

Competențe dobândite la locul de
muncă

Capacitate ridicată de transmitere eficientă a informațiilor, capacitate de prelucrare-analiză-sinteză a
informațiilor cantitative și calitative, elaborare a materialelor de specialitate în concordanță cu cerințele
cercetării științifice și academice, experiență de cercetare în cadrul proiectelor multidisciplinare (naționale și internaționale), experiență consolidată în prezentarea conținutului de specialitate
Aptitudini recunoscute de cercetare și evaluare științifică:
▪ Autor a numeroase lucrări științifice sau de speciallitate în domeniul managementului (cărți, capitole
in cărți publicate la edituri din țară sau strainătate, articole prezentate și susținute în cadrul unor
conferințe internaționale, articole în reviste indexate în baze de date internaționale, inclusiv în ISI –
Web of Knowledge)
▪ Recenzor/reviewer sau membru în comitete științifice și editoriale pentru reviste științifice internaționale și/sau indexate în BDI:
▪ Membru în comitete științifice/consultative/editoriale pentru conferințe științifice internaționale

Competențe tehnice și digitale

Utilizare baze de date internaționale:
▪ Participare la cursuri de inițiere în utilizarea bazelor de date Thomson Reuters (TR), organizate în
cadrul ASE București de reprezentanții TR România:
 Utilizarea TR Eikon – Apr. 2014
 Utilizarea TR – 3000 Xtra, Reuters Knowledge, DataStream, Thomson One – Ian. 2009

Utilizare PC și aparatură birotică la un nivel profesionist:
▪ Sisteme de operare Windows, Microsoft Office (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint etc.), SPSS,
platforme tip Moodle, blended learning, comunicare prin intermediul tehnologiilor web, Internet etc.
Hobby-uri

Sport, film, bricolaj, literatură, plimbări și drumeții în aer liber
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MUNTEANU Sebastian Mădălin

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
Afilieri
Februarie 2020
2016 - Prezent
2013 - Prezent

2013 – Prezent
2013 – Prezent
2013 – Prezent
2011 – Prezent

2010 – Prezent
2009 –2018

Septembrie 2012
Februarie 2012
2007 – Prezent
Premii, burse și distincții
Septembrie 2015

Iunie 2014 – August 2015

Noiembrie 2008 – Septembrie 2011

Apr. 2004 – Apr. 2008
Oct. 2004 – Iun. 200

(selecție)
Membru al Biroului Electoral Central (BEC) al ASE Bucureşti, cu ocazia alegerilor pentru ocuparea
funcţiilor de rector al ASE Bucureşti şi ale celor din consiliile facultăţilor
Secretar al Comisiei de admitere a Facultății de Management, ASE Bucureşti, la programele de studii
universitare de licenţă
Director al programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul
ofertei educaţionale a ASE Bucureşti: Management sportiv (180 de ore) şi Iniţiere în managementul
sportiv (20 de ore), http://postuniversitare.ase.ro/management
Editor al revistei ştiinţifice Business Excellence and Management din cadrul Facultăţii de
Management – ASE Bucureşti, http://beman.ase.ro/
Membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO), http://www.samro.ro/
Secretar al Centrului de Cercetare „Managementul Afacerilor prin Proiecte” din cadrul Facultăţii de
Management – ASE Bucureşti
Membru al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul Facultăţii de Management – ASE
Bucureşti şi responsabil privind funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) la nivelul
Departamentului de Management – ASE Bucureşti
Membru în colectivul de redacţie al revistei Economia. Seria Management din cadrul Facultăţii de
Management – ASE Bucureşti, revistă indexată în peste 10 baze de date internaţionale
Membru în echipa de organizare a conferinţei internaţionale “International Management Conference
(IMC)”, Departamentul de Management, Facultatea de Management, ASE Bucureşti,
http://conference.management.ase.ro/
Secretar al Comisiei centrale de admitere ASE Bucureşti, la programele de studii universitare de
licenţă, sesiunea septembrie 2012
Membru al Biroului Electoral Central (BEC) al ASE Bucureşti, cu ocazia alegerilor pentru ocuparea
funcţiilor de rector al ASE Bucureşti şi ale celor din consiliile facultăţilor
Autor înregistrat în rețeaua internațională de cercetare RePEc
(selecție)
Premiu pentru recunoașterea rezultatelor deosebite în activitatea de cercetare științifică desfășurată în
cadrul Proiectului „Excelenţă în cercetarea ştiinţifică, interdisciplinară, doctorală şi postdoctorală, în
domeniile Economic, Social şi Medical – EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907”, proiect cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Bursă de cercetare postdoctorală în cadrul ASE Bucureşti, Proiectul „Excelenţă în cercetarea
ştiinţifică, interdisciplinară, doctorală şi postdoctorală, în domeniile Economic, Social şi Medical –
EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Bursă doctorală obţinută în urma concursului organizat în cadrul Şcolii Doctorale a ASE Bucureşti şi
cofinanţată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Premii și mențiuni obținute la sesiunile anuale de comunicări științifice studențești, Facultatea de
Management, ASE București
Burse de studii universitare și de performanță acordate de către Facultatea de Management din
cadrul ASE Bucureşti pentru întreaga activitate profesională, de cercetare ştiinţifică, organizatorică şi
culturală, ASE București
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Publicații și citări

Proiecte
Iulie 2014 – Iunie 2016

Iunie 2014 – Septembrie 2015

Noiembrie 2008 – Septembrie 2011

Octombie 2009 – 15 Octombrie 2011

MUNTEANU Sebastian Mădălin

(informații detaliate despre lucrările publicate și citările aferente se regăsesc în Lista de lucrări)
- 2 cărți publicate la edituri recunoscute din țară (1 – unic autor; 1 – co-autor)
- 1 capitol în volume colective publicate la edituri recunoscute din țară și din străinătate (co-autor)
- 4 articole publicate în reviste indexate în baza de date ISI – Web of Knowledge, cu AIS nenul
(dintre care două cu AIS mai mare de 0,15 și două în CORE Economics)
- 19 articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale recunoscute,
altele decât ISI
- 9 lucrări prezentate și/sau publicate la conferințe științifice internaționale
- peste 40 de rapoarte doctorale și postdoctorale elaborate în cadrul programelor de cercetare
științifică doctorală și postdoctorală
- peste 30 de citări ale lucrărilor proprii în reviste BDI/ISI și în cărți de specialitate sau volume
colective publicate în țară și în străinătate.

Membru în proiectul de cercetare ”Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitătii in
domeniul reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice”, codul proiectului: PN-II-PTPCCA-2013-4-1400, Denumirea Programului din PN II: Parteneriate în Domenii Prioritare, contract nr.
320/2014, perioada de derulare: 1 iulie 2014-30 iunie 2016, Volumul și sursele finanțării: Valoarea
totală a contractului: 1.437.500,00 lei, din care pe surse de finanţare: Sursa 1 – de la bugetul de stat:
1.250.000,00 lei, Sursa 2 – din alte surse atrase (contributie financiara proprie): 187.500,00 lei,
Parteneri: ASE (coordonator), UPB, ICTCM, Wing Computer Group
Director al proiectului individual de cercetare postdoctorală ”Analiza strategică şi fundamentarea
teoretico-aplicativă a relaţiei dintre domeniul sportiv şi cel economic” desfășurat în cadrul proiectului
„Excelenţă în cercetarea ştiinţifică, interdisciplinară, doctorală şi postdoctorală, în domeniile Economic,
Social şi Medical – EXCELIS”, POSDRU/159/1.5/S/138907”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și
implementat de Academia de Studii Economice din București împreună cu Universitatea din București
și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Nr. contractului proiectului de
cercetare postdoctorală: POSDRU/159/1.5/S/138907, Nr. contractului individual de cercetare
postdoctorală: 259/2/27/2014, Perioada de desfăşurare totală a proiectului de cercetare
postdoctorală: 18 luni (8.04.2014 – 8.10.2015), Perioada de desfăşurare a proiectului individual de
cercetare postdoctorală: 15 luni (8.06.2014 – 8.09.2015), Valoarea totală a proiectului de cercetare
postdoctorală: 12.885.986,83 lei (din care 12.628.267,09 lei, finantare nerambursabila), Valoarea de
finanţare pentru proiectul individual de cercetare postdoctorală: 37.500 RON, director proiect: prof.
univ. dr. Mihai ROMAN, site proiect: http://excelis.ase.ro/
Membru în proiectul de cercetare doctorală POSDRU/6/1.5/S/11 (ASE Bucureşti, Şcoala Doctorală):
„DOCTORAT ŞI DOCTORANZI ÎN TRIUNGHIUL EDUCAŢIE – CERCETARE – INOVARE (DOCECI)” (Manager de proiect: Prof.univ.dr. Dumitru MIRON – ASE Bucureşti), Proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 (POSDRU 2007-2013) şi coordonat de ASE Bucureşti, Titlul proiectului individual de cercetare
doctorală: ”Creşterea eficienţei şi eficacităţii evenimentelor sportive prin implementarea
managementului de proiect”, Nr. adeverință atestare derulare grant de cercetare nr.
83538/25.01.2012 eliberata de ASE București, MECTS, durata proiectului individual de cercetare: 3
ani (Noiembrie 2008 – Septembrie 2011), Site-ul proiectului: http://www.doc-cdi2008.ase.ro/2009/,
Finanţare: POSDRU
Membru în proiectul de cercetare „IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITĂŢII CORESPUNZĂTOR STANDARDULUI EUROPEAN EN ISO 9001:2007 LA S.C.
MORENI PARC INDUSTRIAL, Etapa I: DIAGNOSTICAREA, AUDITUL DE PREEVALUARE ŞI
INSTRUIREA PERSONALULUI”, Nr. 29, Codul proiectului: 71, Tipul proiectului: Contract cu mediul
de afaceri, Data: din 15.10.2009, Durata: 2 ani, Directorul de proiect: Prof.univ.dr. Ion IONIȚĂ,
Valoarea totală: 43.430 RON, Finanţare: privată.
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