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Experienţa academicăExperienţa academică   
 
Profesor universitar (2008 – prezent) - Departamentul Inginerie şi Management 
Facultatea Textile-Pielărie şi Management Industrial 
2010 – prezent: conducător de doctorat, domeniul “Inginerie si Management”  
2001 – 2008: conferenţiar universitar; 1998 – 2001: şef lucrări; 
1994 – 1998: asistent universitar; 1991–1994: preparator 
2003 – 2006: Profesor Asociat ASE Bucuresti, Programul MBA Româno-Canadian, un 
parteneriat între L’École des Haute Études Commerciales du Montreal (CA), University of 
Ottawa (CA) şi ASE Bucureşti   
 

EducaţieEducaţie  
Doctorat:  Inginerie Industrială, anul susținerii tezei: 2001, TUIASI 
Facultate:  Technologia şi Chimia Textilelor, anul absolvirii: 1991, TUIASI 
Liceu:   Liceul Internat “Costache Negruzzi”, profil matematică – fizică, anul absolvirii:1986 

 

Limbi străLimbi străine cunoscuteine cunoscute: Engleza (C2); Franceza (C1) 
 

Activitate didacticăActivitate didactică 
PPrograme de studii de licențărograme de studii de licență: Management general/Bazele managementului, Managementul performanței, 
Management strategic, Managementul ciclului de viață al produsului 
Programe de studii de masterPrograme de studii de master: Management strategic, Antreprenoriat, Managementul performanței sistemelor 
de producție, Strategii de afaceri, Managementul proiectelor europene 

 

ActivitateaActivitatea  de cercetarede cercetare   
••  Domenii de cercetare abordateDomenii de cercetare abordate   

• Managementul performanţei, Management strategic, Managementul inovării, Antreprenoriat,  Managementul 
calităţii, Managementul resurselor umane; 

••  PPublicaţiiublicaţii  
• 23 cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS (1 editor); 1 carte în editură internațională (editor); 

7 capitole în cărţi, din care 4 în edituri internaţionale 
• Peste 60 articole indexate ISI WoS; peste 50 articole indexate în alte BDI; peste 50 articole în alte reviste și 

volume ale unor conferințe 
••  Granturi, proiecte internaţionaleGranturi, proiecte internaţionale   / naționale/ naționale, , contractecontracte  CDICDI  / consultanță/ consultanță  

• 3 proiecte internaționale în calitate de director/responsabil; 4 proiecte naționale CDI în calitate de director; 8 
proiecte internaționale și 13 naționale în calitate de membru în echipă; peste 10 contracte cu firme; 5 proiecte 
educaţionale internaţionale; 

Experienţa în managemeExperienţa în manageme nt educaţionalnt educaţional   
• Director Departament Inginerie şi Management (2011 – 01.10.2013 ; 04.2016 - prezent) 
• Şef Catedră Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie (2007 – 2011) 
• 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 – cat. MISP 

• Organizarea a 6 conferinţe internaţionale, 3 conferinţe naţionale şi 4 seminarii internaţionale 
 

Activităţi în comunitatea acActivităţi în comunitatea ac ademicăademică   
• Membru CNATDCU – Comisia Inginerie Industrială şi Management (04.2011 – 09.2012) 
• Expert evaluator PNCDI II (2007 - 2016); Expert evaluator CNCSIS (2002-2006) 
• Expert evaluator ARACIS (2006-2011) 
• Profesor invitat la universităţi din străinătate (FR, AT, GR) 
• Membru comisii susținere teze de doctorat (peste 20): UPB, UPT, UTCN 
• Coordonator Program Master IMCPP in colaborare cu Université d’Angers (ISTIA), cu diploma dubla (2006-2009) 
• Membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale (peste 50 participări) 
• Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti, faza locală şi naţională (2000 – 2007) 
• Membru în comisii de finalizare a studiilor la nivel Licenţă şi Master, domeniul IM (2001 – prezent) 
• Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii TPMI (2001 – prezent) 
• Membru al unor asociaţii profesionale naționale (4) și internaţionale (5) 
• Responsabil acorduri instituționale bilaterale Erasmus (2001 – prezent) 


