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Experienţa academică 
 

Conferenţiar universitar (2003 – prezent) - Departamentul Inginerie şi Management, 

Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial 
1999 – 2003: şef lucrări 

1992 – 1999: asistent universitar 

1990 – 1992: preparator 

2003 – 2006: profesor asociat al programului MBA Româno Canadian din cadrul 

ASE Bucureşti 

 

 

 

 

Educaţie 

Doctorat: Management, anul susţinerii tezei: 2001, Universitatea Al. Ioan Cuza Iaşi 

Master: MBA, 1994-1995, Universitatea Derby din Marea Britanie 

Facultate: Facultatea de Construcţii de Maşini, specializarea Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini, anul absolvirii: 1989, TUIASI 

 

Activitatea didactică 

 Programe de studii de licenţă: Managementul calităţii; Managementul afacerilor mici şi mijlocii 

 Programe de studii de master: Comportamentul consumatorului; Identificarea oportunităţilor de 

afaceri; Managementul calităţii totale 

 
 

Activitatea de cercetare 

  Domenii de cercetare abordate 

 Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii; Managementul calităţii în învăţământul superior; 

Percepţia consumatorilor; Identificarea şi exploatarea oportunităţilor antreprenoriale  
 Realizarea unor proiecte de îmbunătățirea calităţii şi reducerea pierderilor în organizaţii; 
  Consultanţă pentru analiza oportunităţii de deschidere a unei noi firme pe baza modelului de afacere. 

  Publicaţii 

 15 cărţi sau capitole publicate în edituri naţionale, 2 capitole în cărţi în edituri din străinătate (Palgrave 

şi Springer) 
 31 de lucrări ISI Proceedings 

 26 lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS 

  Granturi, contracte CDI, proiecte naționale / internaţionale 

 Membru  în  echipa  de  implementare  in  11  proiecte  (POS  DRU,  Leonardo-LLP,  PNII,  CEEX, 

PHARE, CALIST şi TEMPUS) 
 

Alte activităţi în comunitatea academică 

 Prodecan facultatea TPMI (04.2016 – prezent) 

 Membru în comitetul ştiinţific şi de organizare la 6 conferinţe şi seminarii internaţionale 

 Activităţi în comisii facultate TPMI 

 Director al Centrului de Educaţie şi Formare Continuă CETEX din cadrul Universităţii Tehnice Gh. 

Asachi din Iaşi (2010-2011) 

 Expert evaluator: CNCSIS (2005-2007, 2015); 

 Membru AMIER (Asociaţia managerilor şi a inginerilor economişti din România) din 2009 

 Membru AGIR (Asociaţia generală a inginerilor din România) 

 Membru SAMRO (Societatea Academică de Management din România) din 2012 
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