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Experienţa academică

Şef lucrări (2015 – prezent) - Departamentul Inginerie şi Management, Facultatea
de Textile-Pielărie şi Management Industrial (FTPMI), TUIASI;
2012 – 2015: cadru didactic asociat (asistent universitar), Departamentul Inginerie
şi Management, FTPMI, TUIASI;

Educaţie

Doctorat:
Master:
Facultate:

Activitatea didactică

Inginerie şi Management, anul obținerii titlului de doctor: 2014, TUIASI, ROMÂNIA;
Science de l'Ingénieur, anul obținerii titlului de doctor: 2013, Académie de Nantes
UNIVERSITATEA ANGERS, FANŢA;
Managementul Mediului şi a Resurselor Naturale, anul absolvirii: 2010, FEAA, UAIC;
Master of Science, Managementul Mediului, anul absolvirii: 2009, FICPM, TUIASI;
Economie şi Administrarea Afacerilor, anul absolvirii: 2008, UAIC;
Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, anul absolvirii: 2010, UAIC.



Programe de studii de licenţă: Ingineria şi managementul mediului, Managementul producţiei chimice;
Management şi ingineria sistemelor de producție;
Programe de studii de master: Managementul instituţiilor publice.



Domenii de cercetare abordate



Publicaţii



Activitatea de cercetare







Managementul mediului; Management public; Managementul producţiei; Managementul cunoştinţelor;
Managementul sistemelor informaţionale; Sisteme de management integrate: mediu (ISO 14001), sănătate şi
securitate ocupaţională (ISO OHSAS 18001), responsabilitate socială (ISO 26000), securitatea informaţiei
(ISO 27001); Management general; Management fractal.
17 articole în reviste cotate ISI Thomsom Reuters şi în volume indexate ISI Proceedings (publicate/ în curs
indexare/ în curs de publicare/ în curs de evaluare); 4 articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice
indexate în alte baze de date internaţionale; 6 articole în volume naţionale/ internaţionale neindexate.

Granturi, contracte CDI, proiecte naţionale / internaţionale



membru: cercetator/ trainer în 2 proiecte internaţionale (keywords: sustainability | knowledge).

Alte activităţi în comunitatea academică











membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice indexate ISI: (1)
Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ) – reviewer, (2) Journal of Environmental Science
and Management (JESAM) – reviewer, (3) European Conference on Knowledge Management – membru in
comitetul ştiinţific, (4) International Conference on Exploring Service Science 1.6 (IESS1.6) – reviewer;
membru în comisia de admitere în cadrul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (FICPM), IMan,
Inginerie economică în industria chimică şi de materiale (IEICM) (2014 – prezent);
secretar în comisia de finalizare a studiilor universitare de licenţă, FICPM, IMan, Inginerie economică în industria
chimică şi de materiale (2013 – prezent);
membru în comisia de orar: studii de licenţă specializarile IEICM, IEI și IEEEE, domeniul Inginerie şi
Management, Facultatile ICPM, TPMI, IEEIA (2014 – prezent);
consilier profesional pentru studenţii din anul II, Facultaţea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului (FICPM),
IMan, Inginerie economică în industria chimică şi de materiale (2015 – prezent);
membru în comisia de reacreditare – 2014 a specializării IEICM, domeniul Inginerie şi Management, FICPM;
membru în comitetul de organizare a conferinței naționale cu participanți internaționali „The Eco-Economic
Challenges for XXI Century”, 2010, UAIC;
editor asociat Journal of Chemical Engineering – Design, Manufacture and Operations (ALOY) (2016– prezent);
membru: Gurteen Knowledge Community.

