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Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NIȚĂ Aurel Mircea 

Adresă(e) Bulevardul Ion Mihalache nr. 150, bloc 7, scara C, apt. 65, sector 1, București 

Telefon(oane)  Mobil:   

Fax(uri)  

E-mail(uri) m_a_nita@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 17.12.1956 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Membru in Consiliul facultatii si membru Senat 

  

Experienţa profesională  

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

Autoritatea Națională pentru Calificări - Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

 

Perioada 

 

2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director - Direcția Formare Profesională a Adulților, Calificări, Reglementări  

și Monitorizare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- Analizează și dezvoltă calificările de pe piața muncii, în concordanță  

cu calificările existente în spațiul European; 

- Participă la realizarea programelor și strategiilor de asigurare a calității  

în formarea profesională continuă a adulților; 

- Elaborează metodologia de implementare a principiilor de asigurare  

a calității în formarea profesională continuă a adulților. 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

   

SNSPA - Facultatea de Administrație Publică 

Perioada 2006-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conf.univ.dr.ing.dr.ec. (în Științe economice-specializarea Management și în Științe tehnice-

specializarea Inginerie) 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

1993-prezent: la SNSPA  

 

-Activitate didactică la disciplinele: Ştiinţe economice. Marketing şi management, Marketing 

şi management în audio-vizual, Marketing management, Tehnici de comunicare în afaceri, 

Strategii şi tehnici de comunicare managerială, Imagine şi relaţii publice, Tehnica imaginii şi 

relaţii publice (la Facultatea de Comunicare și Relații Publice), Bazele marketingului, 

Marketing management, Managementul IMM, Management strategic, Managementul 

schimbării, Comunicare şi negociere. Conflicte, Managementul puterii şi conflictelor, Tehnici 

de negociere (la Departamentul Management); Comunicare intracomunitară, Comunicare și 

mailto:m_a_nita@yahoo.com
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negociere în afaceri publice, Comunicare organizațională, Imagine instituțională, Principii și 

tactici de negociere, Comunicare interculturală, Tehnici de imagine (la Facultatea de 

Administrație Publică),  

-2012-prezent: la SNSPA, titular curs Transdisciplinaritate și managementul intuiției, Școala 

Doctorală SNSPA; 

-2003-2005:  titular curs Comunicare și negociere. Conflicte, la Departamentul de Relaţii 

Internaţionale, Masterat Senior Executive NATO; 

-2000—2003:  Secretar științific – Facultatea de Comunicare și Relații Publice-FCRP, SNSPA; 

-2000-2003: Membru în Consiliul Facultății de Comunicare și Relații Publice-SNSPA; 

-"visiting profesor": la Budapest Communication College, masterat Mediere organizațională, 

membru in Comisia de Disertatie, Budapesta, 2013; 

-"visiting profesor": la Universitatea de Stat Moldova - Chişinău, Facultatea de Studii Politice, 

titular curs Tehnici de negociere - studii postuniversitare, 2001-2003; 

-1999-2001:  Responsabil cu extinderea strategică a formei de învățământ la distanță; 

-2001-2003:  Responsabil cu dezvoltarea masteratelor la Departamentul Management din 

SNSPA; 

-Activitate de cercetare și dezvoltare instituțională; 

-Activitate de îndrumare a studenților universitari și postuniversitari; 

-Membru și președinte în comisiile de absolvire-diplomă și disertații; 

-Membru în Comisia de Acordare a Titlului de Doctor în specializarea Administrație publică; 

 

-Profesor invitat în cadrul Colegiului Național de Apărare din Universitatea Națională de 

Apărare CAROL I, pentru domeniile Managementul intuiției și comunicarea energetică, 

Marketing, Management, Strategii, Comunicare și relații publice, Conflicte și crize, Imagine 

instituțională, Transdisciplinaritate, 2007-prezent; 

 

Numele şi adresa angajatorului 

         

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia de Studii Economice - Facultatea de Management 

 

Cadru didactic asociat/Conferentiar universitar 

 

-1999-2011: la ASE-Facultatea de Management 

Activitate didactică la disciplinele: Negociere în aprovizionare şi desfacere, Strategii de 

comunicare şi promovare în mediul concurenţial, Comunicare şi negociere în vânzări,  

 Titular curs Comunicare energetică şi managementul intuiţiei în cadrul Şcolii Doctorale - 

specializarea Management; 

-2009-prezent membru în Comisia de Acordare a Titlului de Doctor pentru specializarea 

Management 

-Activitate de cercetare 

   

 

 

Universitatea POLITEHNICA București - Facultatea de Inginerie Mecanică 

 

Asistent universitar, șef lucrări doctor inginer 

 

-1983-2007: la Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Inginerie Mecanică, 

specializarea Mecanică Fină 

-Activitate didactică la disciplinele: Comunicare nonverbală, Tehnici de negociere, Tehnici de 

comunicare şi negociere – studii postuniversitare; Marketing Management, Marketing şi 

strategii industriale, Managementul resurselor umane, Administraţie şi practică profesională, 

Deontologie şi management, Mecanisme de mecanică fină, Acţionări de mecanică fină, 

Elemente constructive de mecanică fină, Elemente de mecanică fină, Inovare şi cercetare; 

-Membru din partea Facultății de Inginerie Mecanică în Comisia de lucru pentru planurile de 

învățământ din cadrul Ministerului Învățământului, Direcția Generală pentru Învățământul 

Superior din România; 

-Membru în comisiile de diplomă; 

-Membru în Comisia de Admitere a UPB; 

-Activitate de practică studențească; 

-Activitate de cercetare științifică fundamentală și aplicativă. 
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Numele şi adresa angajatorului 

 

  Funcţia sau postul ocupat 

          

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Alte activitați relevante 

 

 

Intreprinderea de Echipament Hidraulic Rm.Vâlcea 

 

Inginer cercetare-proiectare 

 

- 1981-1983: la HERVIL SA 

Inginer stagiar-dublă repartiție în învățământul universitar-, cu următoarele activități: 

proiectare, aprovizionare și desfacere, investiții, protocol și reprezentare pentru Intreprinderea 

de Echipament Hidraulic din Rm. Vâlcea, Centrala Industrială de Mecanică Fină și Optică din 

București 

 

 

- Cadru didactic asociat, 2000-2007, în cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al 

Ministerului Administrației și Internelor, Șos. Olteniței, București, pentru disciplinele 

Comunicare și Relații Publice; 

- Cadru didactic asociat, proiectant și membru în echipa de implementare a primului masterat 

Comunicare și ordine publică din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, 2007-

2010; 
 

Tipul activităţilor sau sectorul  

de activitate 
 În cadrul Comisiei Europene 

 

-    Membru în EQF- European Qualification Framework Advisory Group din cadrul DG 

Education and Culture, Bruxelles, începând cu anul 2015; 

 

-     Membru în ET2020: Working Group on Adult Learning - Vocational training and adult 

education, in cadrul Directorate Generale for Employment, Social Affairs and Inclusion, 

începând cu anul 2015; 

 

-     Reprezentant al Autorității Naționale pentru Calificări la Bruxelles, pentru Reprezentanța 

Permanentă a Germaniei din Bruxelles, începând cu anul 2015. 

 

 Pentru administrația publică 

  

-  2015: Membru echipă, expert adaptare disciplină SNSPA-FAP în cadrul proiectului 

POSDRU/156/1.2/G/133208 cu titlu: „Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței 

programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și 

corelare cu piața muncii”, Beneficiar: Școala Națională de Studii Politice și Administrative; 

 

 -   Ianuarie 2014, Chilia-Delta Dunării, keenote speaker și trainer  la Facultatea de știinte 

Politice - SNSPA în cadrul programului POSDRU/70/6.2/S/33488, cu titlul Revenirea foștilor 

deținuți pe piața muncii și integrarea lor în societate, valoare 3,3 mil EURO, 2011-2014, 

parteneri Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Administrația Naționala a 

Penitenciarelor (ANP), SNSPA, CRFPA Călărași, Universitatea de Vest Timișoara,  proiect 

finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013; 

 

 -   Membru echipă în cadrul proiectului de cercetare științifică Repere și tendințe în educație, 

Reintegrarea spiritualitâții în educație, Educație și diversitate culturală, finanțat de 

Universitatea Spiru Haret, 2013-2015; 

 

 -  Membru echipă în cadrul proiectului Acțiune și teorie în educație, finanțat de Universitatea 

Spiru Haret, 2015-2016; 

 

  -  Membru echipă, consultant, cadru didactic/trainer pentru programul de formare 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ÎN SISTEM DESCENTRALIZAT II, Beneficiar 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin POSDRU, vezi 

www.fseromania.ro, valoare 18.000.448.347 RON, Contract 105/25.09.2008,  Axa prioritara1-

Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate 

pe cunoaștere; 1.1. Acces la educație și formare...Profesioniști în managementul educațional, 

derulat între 2009-2012; 

 

  -   Responsabil Protocol de colaborare interinstituțională SNSPA - NorthWestern Polytechnic 

University din SUA, 2014 – 2015; 
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  -   Membru echipă în cadrul proiectului de cercetare științifică al IRDO-Institutul Român 

pentru Drepturile Omului, Transdisciplinaritatea și drepturile omului – activitate de cercetare 

științifică și de formare, 2014-2016; 

 

  -   Membru echipă în cadrul proiectului de cercetare științifică al IRDO - Institutul Român 

pentru Drepturile Omului, Cercetări științifice privind noi tipuri de inteligență, 2012-2013; 

 

 -  Membru echipă în cadrul contractului Revenirea foștilor deținuți pe piața muncii și 

integrarea lor în societate, parteneri, valoare 3,3 mil EURO, 2011-2014, 

POSDRU/70/6.2/S/33488, parteneri Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), SNSPA, CRFPA Călărași, Universitatea de 

Vest Timișoara,  proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni; 

 

 -  Membru echipă SNSPA în cadrul Programului de instruire și keenote-speaker, Comunicare 

și competiție politică, martie 2012, București, organizat de Institutul Social Democrat Ovidiu 

Șincai în cadrul proiectului Lideri pentru mileniul III;  

 

-   Proiectant, consultant, evaluator, profesor (trainer), pentru Programul European de Instruire 

a Înalţilor Funcţionari Publici (100 de cursanți) în domeniile resurse umane, comunicare, 

strategie, management, performanţe individuale, .2006-2008, proiect finanțat și coordonat de 

Ministerul Administraţiei şi Internelor-Institutul Naţional pentru Administraţie-INA, Consiliul 

Britanic şi Ramboll Management Danemarca; 

 

-   Proiectant, consultant, evaluator, profesor (trainer), 2005-2006, pentru programul Young 

Professional Scheme (150 de manageri publici) în domeniile resurse umane, comunicare, 

strategie, management, performanţe individuale etc,  finanțat și coordonat de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional pentru Administraţie-INA şi Consiliul Britanic;  

 

 -    Responsabil proiect, consilier, consultant și trainer, in cadrul proiectului Infiintarea unei 

retele nationale de jurnalisti de investigatie, acreditati de Ministerul Afacerilor Interne, Directia 

de Comunicare si Relatii Publice, 2004-2005; 

 

 -  Responsabil proiect, 2000-2005, în cadrul proiectului Înființarea unei rețele de comunicatori 

și negociatori specializați în cadrul Comandamentului Național al Jandarmeriei Române, 

Brigada Mobilă Specială Vlad Țepeș, 2000; 

 

-   Consultant, consilier, profesor, trainer, 2000-2010, în cadrul Centrelor Regionale de Formare 

Continuă pentru Administraţia Publică din Bucureşti şi Craiova; 

  -  Consilier, consultant, profesor şi trainer, 2000-2006, în cadrul Comandamentului Naţional al 

Jandarmeriei Române, Direcția de Comunicare și Relații Publice; 

-   etc. 

 

 

 Pentru societăți comerciale și ONG 

 

  

-    1992-2002; director general, director marketing şi relaţii publice, consultant, trainer, 

evaluator, responsabil/director contracte de cercetare şi proiectare soluţii de conservare şi atac 

de piaţă în cadrul firmelor M&M Servicii Comerţ SRL, MKM Grup etc., în domeniile: 

management, marketing, strategii de afaceri, plan de afaceri, managementul proiectelor, 

comunicare, negociere, crize şi conflicte, imagine, comunicare organizaţională în companii 

multinaţionale şi multiculturale, satisfacţia clientului, managementul schimbării, strategii și 

management strategic, etc; 

 

-     2005-prezent; consultant, trainer, evaluator, responsabil/director contracte de cercetare şi 

proiectare soluţii de conservare, dezvoltare şi atac de piaţă pentru firme private şi de stat, în 

domeniile: management, marketing, strategii de afaceri, plan de afaceri, managementul 

proiectelor, comunicare, negociere, crize şi conflicte, imagine, comunicare organizaţională în 

companii multinaţionale şi multiculturale, satisfacţia clientului, managementul schimbării; 

 

-  1993-1996; director executiv, director general, director marketing şi publicitate la 

Televiziunea Independentă SOTI TV; 
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Educaţie şi formare      

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  în Ramura economică 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Specializarea Management 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

  

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ramura tehnică 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Specializarea Inginerie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea POLITEHNICA București 

 

Perioada 
 

August 2015 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare – Management și leadership instituțional 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

planificare strategică, politici publice educaționale, acquis comunitar, programare bugetară. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

 

 

Perioada 

 

 

Noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Mediator / Hotărârea nr. 388 din 2010 a Consiliului de Mediere, conform Standardului de 

Formare 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Medierea conflictelor, Comunicarea, Negocierea conflictelor și crizelor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC MEDIEREA.RO SRL, acreditată de Consiliul de Mediere din România 

 

 

Perioada 

 

 

2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare în domeniul Siguranță și securitate națională 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Siguranță și securitate națională etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare CAROL I București 
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Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate, Comunicare audio-vizuală 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Geopolitică, Comunicare, Publicitate, Structuri narative, Publicitate, Mass media, Imaginea 

liderilor politici etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații 

Publice 

 

Perioada 

 

Februarie-martie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Formare de formator 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie, Cercetarea nevoii de instruire, Metode și mijloace de predare, Andragogia etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Programul PHARE - PAEM, SOGES-Italia şi Fundaţia Internaţională de Management- FIMAN 

 

Perioada 

 

Mai 1996, București 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Dezvoltarea Personală şi Comunicarea 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare, Managementul emoțiilor, Managementul stresului, Plan de carieră, Negociere și 

conflicte etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Programul PHARE – REPEDE, Durham University Business School, Anglia, Institutul Român 

de Management-IROMA şi Fundaţia Internaţională de Management-FIMAN. 

 

 

Perioada 

 

1996 

Calificarea / diploma obţinută Specializare televiziune 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Editare de imagine, Interviu, Manager de producție, Speaker,  

Cercetare și documentare 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

BBC Television Journalism School - UK. 

 

Perioada 

 

1992 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Manangement, Marketing, Comunicare, Imagine și Relații Publice, Negocieri, Comunicare 

interculturală, Finanțe și contabilitate, Macroeconomie, Strategii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Liberă Bruxell ULB-Ramura Franceză,  SOLVAY Bussiness School și VUB-

Ramura Flamandă, programul PHARE – TEMPUS, bursă acordată prin Ordinul Ministrului 

Învățământului. Coordonatori: în cadrul CEFORAE-Centre de Formation Avansee pour 

Entreprise, psiholog Christine NIEMEGEERS – PEER, în cadrul ULB - prof. dr. ing. J. L. VAN  

ECK, prorector al Universităţii Libere Bruxelles, în cadrul VUB - prof. Christian Dispas, în 

cadrul ULB, SOLVAY Business School și VITABEL-director program Y. NEUCKENS 

 

Perioada 

 

Decembrie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Mobilitate transatlantică între ULB-Universitatea Liberă din Bruxelles și Wayne State 

University, Detroit Business School, SUA 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Exchange of experience, comparative studies for education and training 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat WAYNE, Facultatea de Afaceri, DETROIT- U.S.A. 

Tutore: prof. dr. Attila YAPRAK, Decanul Academiei Internaţionale de Afaceri - CIBER 

Academy și psiholog Ivonne Delvigne, ULB-CEFORAE, Belgia 

 

 

 

 

Perioada 

 

 

 

1991 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în Politici antreprenoriale - marketing în economia de piaţă  

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Marketing industrial și economic, Management, Strategii, Luarea deciziilor, Managementul 

resursei umane, Promovarea prin evenimente etc., cursuri și seminarii interactive 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea New Mexico din SUA şi  Catedra de Management Industrial din Universitatea  

POLITEHNICA  Bucureşti, mai-iunie 1991, Tutore și profesor: dr. WILLIAM GROSS,  

Universitatea NEW-MEXICO,  Alburquerque, U.S.A. 

 

Perioada Februarie-martie 1991 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri și seminarii interactive: Noul management pentru economia de piaţă 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicarea în interiorul și în afara grupului, Planificarea și învățarea în grup, Relații 

interumane, Relații publice, Metode moderne de conducere, Metoda METHAPLAN, Rolul și 

influența moderatorului de firma, Climatul organizațional 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Concernul HÖECHST-Germania şi Catedra de Management Industrial din Universitatea 

POLITEHNICA Bucureşti, Tutore și director de program profesor și director executiv W. 

MAYERSON, Concernul HÖECHST, METHAPLAN  Group Gmbh - Germania. 

 

Perioada Septembrie 1976 – iunie 1981 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Management, Sisteme Informaționale și de Analiză Economică, Cercetare și proiectare, alte 

discipline de specialitate ca: Optică, Elemente Constructive de Mecanică Fină, Acționari de 

Mecanică Fină etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Universitatea POLITEHNICA București, Facultatea de Inginerie Mecanică 

Perioada 1971-1975 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Zoologie, Limba și literatura română, Istorie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul teoretic Ion Neculce din București 

 

 Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

   Utilizator 

experimentat 
B2 

   Utilizator 

experimentat 
B2 

   Utilizator 

experimentat 
B2 

   Utilizator 

experimentat 
B1 

   Utilizator 

experimentat 

Limba germană  
A1 

Utilizator 

incepator 
A1 

Utilizator 

incepator 
A1 

Utilizator 

incepator 
A1 

Utilizator 

incepator 
A1 

Utilizator 

incepator 

Limba franceză  
A1 

Utilizator  

incepator 
A1 

Utilizator  

incepator 
A1 

Utilizator  

incepator 
A1 

Utilizator  

incepator 
A1 

Utilizator  

incepator 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi 

sociale 

- Abilităţi de comunicare, gestionare de crize organizaţionale, crize de imagine în spaţii multi-

culturale (India, Bali, Nepal etc.) şi organizaţii  multinaţionale (PIRELLI SA, gestionare greva 

foamei), RAMBOLL Managemment (gestionare criză organizaţională în cadrul colaborării cu 

Consiliul Britanic şi INA) etc.  

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- Experienţă de manager de proiect în domeniul cercetării şi proiectării pe bază de contract în 

Universitatea POLITEHNICA București, SNSPA (a se vedea lista contractelor de cercetare 

ştiinţifică), în domeniul dezvoltării institutionale (dezvoltarea reţelei de ID-IFR din SNSPA),  în 

proiecte multiculturale pentru înalţi funcţionari publici, manageri publici (contracte cu Institutul 

Național de Administrație Publică, Consiliul Britanic din România etc.), în proiecte cu studenţii 

(Youth in Action 2011 - proiect inter şi multicultural cu studenții de la SNSPA, Facultatea de 

Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și ASE).  

- Experienţă mass media în calitate de director de televiziune, director de societăţi comerciale, 

consultant pentru persoane juridice şi fizice, pentru ONG, colaborator sau executant pe bază de 

contract. 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

- Experienţă de proiectare şi execuţie pentru contracte de cercetare fundamentală, aplicativă și 

proiectare, experiență de negociere şi conducere a unor echipe multidisciplinare din Universitatea 

POLITEHNICA București şi HERVIL SA-Rm.Valcea. Am proiectat, coordonat, implementat  

programe de instruire şi dezvoltare de reţele în inginerie, management, comunicare pentru firme şi 

instituţii publice, am organizat proiecte şi programe de training şi consultanţă în Știinţe 

administrative - pentru Jandarmeria Română, pentru consilii judeţene, pentru regii naţionale 

(CONEL, ELECTRICA, Ministerul Administrației și Internelor etc.) 

- Am organizat conferinţe, seminarii, etc., şi am coordonat vizite de lucru şi evenimente unice în 

România pentru dezvoltarea cunoaşterii transdisciplinare (Universitatea București, ASE, 

Universitatea PETRU MAIOR-Tg.Mureș). 

 

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ), ACAD - competențe dezvoltate în UPB cu ocazia 

susţinerii primului doctorat în Stiinţe tehnice şi a orelor de laborator şi seminarii în perioada 1981-

2000. 

  

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

- Mediator autorizat, lucru în echipă,  gestionare crize individuale şi de grup, abilităţi de negociere, 

comunicare interculturală, dezvoltate cu ocazia celui de-al doilea doctorat în management şi cu 

ocazia instruirii şi schimburilor de experienţă în Belgia, SUA, Nepal, India, Bali, Indonezia, Malta, 

Egipt, etc.; 

-Experiență cu mass media, invitat special în cadrul posturilor de televiziune B1 TV, Realitatea 

TV, Antena 1, TVR 1, TVR INFO, alte posturi locale de televiziune pentru teme politice, de 

management, comunicare și imagine, teme de cunoaștere transdisciplinară, etc. 

  

Permis(e) de conducere Deţin un permis de conducere, categoria B. 
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Alte informaţii relevante Distincţii onorifice şi premii    

     

- Premiul Academiei Române - Aurel Vlaicu, secţiunea Ştiinţe tehnice, 1993; 

- Premiul Ethos românesc pentru ,,contribuţii deosebite la dezvoltarea culturii 

româneşti’’, pentru cartea ,,Marketing şi management electoral’’, Salonul Internaţional de 

Carte, Iaşi, 2000; 

- Membru în Who’s Who -Anuarul Specialiştilor în Management şi Consultanţă din  

Romania, Editat de Fundaţia FIMANN în cadrul Programului PHARE, 1997; 

- Diplomă de excelenţă pentru participarea la studiile post-universitare Jurnalism de 

investigaţie, organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, anii 2003 şi 2004; 

- Diplomă de merit din partea Jandarmeriei Române, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

pentru activitate profesionistă în comunicare şi relaţii publice, anii 2000 şi 2003; 

- Locul I la Salonul Mondial de Invenţii de la Tripoli-Libia (coautor), 1992;  

 

Apartenenţă la organizaţii ştiinţifice şi profesionale: 

 

- Membru SZR - Societatea Ziariştilor din România, din anul 1994; 

- Membru AMIER – Asociaţia Specialiştilor în Management şi Inginerie Economică din 

România, din 2004; 

- Membru AMCOR - Asociaţia Specialiştilor în Management şi Consultanţă din România, 

din anul 1994; 

- Membru fondator al ARP - Asociaţia Română de Relaţii Publice, 1996; 

- Membru fondator al AMFOR - Asociaţia Specialiştilor în Mecanică Fină şi Optică din 

România. 

 

 Participări la comitete editoriale: 

- redactor de specialitate şi membru în Cosiliul ştiinţific, revista AMFOR; 

- membru în Cosiliul de redacţie al Revistei Jandarmeria Română; 

- membru în Comitetul de redacţie al Revistei SNSPA; 

- membru în Comitetul Editorial al Revistei International Journal of Communication 

Research, ISSN 2246-  9265; 

 

Domenii/teme de cercetare/studii şi proiecte de cercetare:  

- 45 contracte de cercetare ştiinţifică, proiectare, restructurare, consultanţă şi instruire în  

- domeniile: marketing, management, comunicare, negociere, imagine, relaţii publice, 

conflicte, crize, restructurare, etc, în cadrul SNSPA;  

- 12 contracte de cercetare ştiinţifică în domeniul tehnic, în cadrul UPB;  

- 55 contracte de cercetare științifică în cadrul unor firme private;  

- 2 proiecte de marketing-management în domeniul managementului electoral, etc. 

 

 Valorificări ale rezultatelor cercetării: 

 

- 88 de articole publicate în reviste de specialitate şi în cadrul unor conferinţe, simpozioane 

naţionale şi internaţionale, în domeniile administrație publică, management, marketing, 

comunicare, relații publice, imagine instituțională; 

- 37 de articole publicate în reviste de specialitate şi în cadrul unor conferinţe, simpozioane 

naţionale şi internaţionale, în domeniile mecanică fină, optică, automatică, 

servomecanisme. 

- 10 brevete de invenţie, acordate de O.S.I.M. - Bucureşti; 4 cereri de brevet de invenţie, în 

curs de avizare;  

- 7 inovaţii;  

- 16 standuri de laborator proiectate şi executate, în cadrul Catedrei de Mecanică Fină din 

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti; 

 

Listă cărţi publicate / cursuri tipărite sau în format electronic (cu ISBN) - extras: 

 Think it through sau Comunicare managerială şi limitele cunosterii umane-abordari 

transdisciplinare, limba engleza, Editura PRINTECH, 2012, ISBN 978-606-521-813-0; 

 Comunicare manageriala si inteligența emoțională, limba romana, Editura PRINTECH, 

2012, ISBN 978-606-521-813-0; 

 Communication Europeennee – Miskolc University Press, Miskolc, Hungary,  2008, 

ISBN 978-963-661-808-7 (coautor); 

 Integrarea României în Uniunea Europeană: provocări şi perspective, Editura Institutul 

European, Iaşi, 2007, p.p.225-246, ISBN 978-973-611-446-5, (coautor); 
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 Marketing şi management electoral, Editura Universitas, Iaşi, 2000, ISBN 973-99810-4-

6, (unic autor);  

 Introducere în management şi marketing, Editura SNSPA-FCRP, Bucureşti, 2003, ISBN 

973-8376-19-X, (unic autor); 

 Comunicare mangerială. Strategii şi tehnici, Editura SNSPA-FCRP, Bucureşti, 2003, 

ISBN 973-8376-39-4 (unic autor); 

 Ştiinţe economice. Marketing şi management, Editura SNSPA-FCRP, Bucureşti,2001, 

2002, ISBN 973-8309-15-(unic autor); 

 Tehnici de comunicare în afaceri, Editura SNSPA-FCRP, Bucureşti, 2002, ISBN 973-

8376-12-2, pentru studii universitare (unic autor); 

 Tehnici de negociere, Editura SNSPA-FCRP, Bucureşti, 2003, ISBN 973-99986-8-2 

(unic autor); 

 -Strategii şi tehnici de comunicare managerială, Editura SNSPA-FCRP, Bucureşti, 2003, 

ISBN 973-8376-28-9, pentru studii universitare (unic autor); 

 

 În domeniul tehnic: 

 Mecanisme şi Servomecanisme de Mecanică Fină,  Editura Universităţii POLITEHNICA  

Bucureşti - PRINTECH, Bucureşti, 1999, ISBN 973- 9475-76-0, pentru studenţi 

universitari, postuniversitari, cercetători ştiinţifici, ingineri în profil mecanic, electronic, 

automatic şi cadre didactice universitar (unic autor); 

 Acţionări de Mecanică Fină, Editura Universităţii POLITEHNICA Bucureşti,1992 - 

îndrumar de laborator pentru studenţii din anul IV, ing.zi ai Facultăţii de Inginerie 

Mecanică, specializarea Mecanică Fină, respectiv Electrotehnică  şi  Automatică 

(coautor); 

 Sisteme de reglare a poziţiei, Editura Universităţii POLITEHNICA Bucureşti, 

PRINTECH, Bucureşti, 1999, ISBN 973-9475-76-0, pentru studenţi universitari şi 

postuniversitari, cercetători ştiinţifici, ingineri în profil mecanic, electronic, automatic şi 

cadre didactice universitare (prim autor din doi autori). 
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Informaţii suplimentare Persoane de contact: 

Prof.univ. ing. Bucşan Constantin din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

Prof univ.dr. ec. Pricop Vasile-ASE Bucureşti 

Prof.univ.dr. ing. Marian Liviu-Universitatea PETRU MAIOR Tg. Mureş 

Prof.univ.dr. Maselar Liviu / Universitatea Liege - Belgia / Departamentul Mecatronica 

Academician dr. Erszebet Noszkai-Academia Maghiara din Budapesta-Knowledge Management 

Department-president. 

 

 

  

Anexe Extras din Lista lucrărilor ştiinţifice şi acces la Baza electronică de date a SNSPA (actualizată în 

2015) – a se vedea site SNSPA 

 

 

 


