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 Profesor universitar (2004 – prezent) - Departamentul Inginerie şi Management, 
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial  
Asistent universitar -> Şef de lucrări -> Conferenţiar universitar (1990 – 2004);  
Profesor Asociat: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (2008 – 2014); 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2006-2007); ASE Bucureşti, Programul 
MBA Româno-Canadian, un parteneriat între L’École des Haute Études 
Commerciales du Montreal (CA), University of Ottawa (CA) şi ASE Bucureşti 
(2003 – 2006).  

 

  
 EEdduuccaaţţiiee  Studii avansate:  Impactul culturii organizaţionale asupra competitivităţii firmelor  

 Româneşti (1999 – 2002), Grant Colegiul Noua Europă, Bucureşti 
Doctorat:   Cultură organizaţională şi transfer de tehnologie, cum laude (1996 – 2001),  

 TUIASI 
Master:   Organization Development, Loyola University Chicago, Center for  

 Organization Development (CORD), Chicago, SUA (Grant Fulbright) 
Facultate:   Tehnologia Construcţiei de Maşini (1977 – 1982), TUIASI 

 AAccttiivviittaatteeaa  ddiiddaaccttiiccăă   Programe de studii de licenţă: Comportament organizaţional, Managementul resurselor umane  
 Programe de studii de master: Cultură organizaţională şi leadership, Comunicare şi comportament 

organizaţional, Cultură şi comunicare în organizaţii, Managementul resurselor umane, Managementul 
resurselor umane pentru IMM  

 AAccttiivviittaatteeaa  ddee  cceerrcceettaarree  
  DDoommeenniiii  ddee  cceerrcceettaarree  aabboorrddaattee  

 Cultură organizaţională, Leadership, Managementul resurselor umane, Comportament 
organizaţional, Competenţe antreprenoriale şi inovare / dezvoltare sustenabilă, Organization 
Development, Managementul calităţii  

  PPuubblliiccaaţţiiii  
 1 carte publicată într-o editură internaţională, în calitate de co-editor; 23 cărţi publicate în edituri 

naţionale, dintre care 9 ca autor unic – o carte premiată de către AGIR, 2003; 7 capitole în cărţi, 
dintre care 2 în edituri internaţionale  

 Peste 100 de articole publicate în reviste ISI, ISI Proceedings, reviste BDI, alte reviste 
internaţionale, reviste naţionale CNCSIS, volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale  

  GGrraannttuurrii,,  ccoonnttrraaccttee  CCDDII,,  pprrooiieeccttee  nnaațțiioonnaallee  //  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  
  6 granturi cu finanţare internaţională, dintre care 3 în calitate de director coordonator şi 1 în 

calitate de coordonator cercetare pentru Europa; 6 proiecte educaţionale internaţionale; 11 
proiecte cu finanţare UE; 8 granturi cu finanţare naţională; 9 contracte cu firme, dintre care unul 
în calitate de director coordonator   

 
  AAllttee  aaccttiivviittăăţţii  îînn  ccoommuunniittaatteeaa  aaccaaddeemmiiccăă  

 Dezvoltare şi coordonare de structuri instituţionale universitare: Centrul de educaţie şi formare 
continuă CETEX-UTI (1996 – 2005); Departamentul Competitivitate şi Parteneriate Industriale - 
COMPART (2007 – 2011); Centrul de cercetări şi studii antreprenoriale – Deoartamentul IM 

 Organizarea a 6 conferinţe internaţionale, 3 conferinţe naţionale şi 4 seminarii internaţionale  
 Expert evaluator: FP6, FP7, INNOV, Horizon 2020 – Comisia Europeană (2003 – prezent)  

 


