
 

Curriculum vitae  
Europass 

 
 

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Puiu Alexandru 

Adresa Calea Bascov, nr.2A, Pitesti, Argeş 

Telefon 0248/21.64.27 Fax:  0248/21.64.27 

E-mail alexandru.puiu@univcb.ro; rectorat_ucb@yahoo.com 

Nationalitate Romana 

Data naşterii 01.10.1933 

ExperienŃa profesională  

Perioada  1991 – prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Rector fondator, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Ordonator de credite la nivelul institutiei; 
Coordonarea activitatilor de învăŃământ, cercetare ştiinŃifică, bază materială, activitatea economică-
financiară; 
Coordonarea activitatii facultatilor din cadrul universitatii; 
Reprezintă universitatea în relaŃiile cu organele de conducere politico-administrative; 
Predarea disciplinelor de ”Management”, „Management international”; 

   Coordonarea tezelor de doctorat; 
Activitati de cercetare fundamentala (coordonare de lucrări ştiinŃifice, analize obiective la nivel 
macroeconomic, contribuŃii importante în promovarea gândirii economice, studii privind evoluŃia economiei 
româneşti) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Institutie de invatamant  superior 
 

Perioada   1985 - 1990 

FuncŃia sau postul ocupat  Rector 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Coordonarea activitatii facultatilor din cadrul institutiei; 
Reprezentarea Academiei de Studii Economice în relaŃiile cu alte instituŃii; 
Predarea disciplinei „Relatii economice internationale”; ”Tehnici de afaceri”; 

  Coordonarea activitatilor de cercetare stiintifica la nivelul institutiei; 
  Coordonarea tezelor de doctorat; 
  Activitati de cercetare fundamentala (studii privind evoluŃia economiei româneşti din perioada interbelică, 
analiza problemelor globale şi a evoluŃiilor globale din economia mondială). 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 
 

Institutie de invatamant superior 

Perioada 1981 - 1985 

FuncŃia sau postul ocupat  Prorector 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Coordonarea activitatii facultatilor din cadrul instituŃiei, activitatea didactică, sesiunile admitere şi de licenŃă; 
Predarea disciplinei „Relatii economice internationale”;”Tehnici de afaceri” 
Coordonarea activitatilor de cercetare stiintifica la nivelul institutiei; 

  Coordonarea tezelor de doctorat; 
Activitati de cercetare fundamentala. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Institutie de invatamant superior 
 

Perioada 1976 - 1981 

FuncŃia sau postul ocupat Decan, Facultatea de ComerŃ  



AtivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Coordonarea activitatii sub aspect didactic si administrativ din cadrul facultatii; 
Predarea disciplinei „Relatii economice internationale”; 
Coordonarea activitatii consiliului facultatii 
Reprezentarea facultatii in senatul Academiei de Studii Economice Bucureşti si in relatiile cu alte facultăŃi; 
Coordonarea tezelor de doctorat. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Institutie de invatamant superior 
 

Perioada 1974 - 1976 

FuncŃia sau postul ocupat Şef Catedră, RelaŃii Economice InternaŃionale  

AtivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

  Coordonarea activitatilor de cercetare stiintifica la nivelul institutiei; 
  Coordonarea tezelor de doctorat; 
  Activitati de cercetare fundamentala. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Institutie de invatamant superior 
 

  

EducaŃie şi formare  

Perioada 1967 - 1970 

Calificarea / diploma obŃinută Doctorat in economie 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 
formare  

Academia de Studii Economice Bucureşti 
 

Nivelul in clasificarea nationala  

 

Doctor 
 

Perioada 1953 - 1957 

Calificarea / diploma obŃinută Diploma de licenta  

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 
Facultatea de Economie Politica 

Nivelul in clasificarea nationala  Economist 

Limba maternă Limba romana 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare Intelegere           Vorbire Scriere 
 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

 

Limba engleza  B1 Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

Limba franceza  B1 Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

- disponibilităŃi relevante pentru învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică; 
- fondator de universitate, manager de top în domeniul învăŃământului şi al cercetării ştiinŃifice; 
- contibuŃie esenŃială în realizarea unor programe de învăŃământ moderne prin promovarea unui management 

participativ; 
abilitatea de atragere a unor cercetători şi cadre universitare de prestigiu pentru desfăşurarea unor 
activităŃi în echipă. 

  



CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- profesor universitar; cercetător ştiinŃific de prestigiu naŃional şi internaŃional; conducător de doctorat; 
• în perioada 1957-1969, în cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române, a efectuat 

numeroase cercetări, rezultatele acestora fiind valorificate în cărŃi, articole, comunicări – lucrări contractate 
cu o serie de întreprinderi. 

• deŃine primatul în introducerea în anii ’70 în învăŃământul superior românesc a unor discipline privind 
managementul internaŃional, relaŃiile publice, negocierea, tehnicile de afaceri economice internaŃionale: 
leasing, franchising, transfer know-how, consulting-engineering etc. 

• are contribuŃii valoroase în cercetarea ştiinŃifică economică, în special în domeniul economiei mondiale şi al 
economiei naŃionale, al valorificării superioare a resurselor naturale ale Ńării noastre, al strategiilor bancare 
şi al managementului. 

Alte competente si aptitudini • vicepreşedinte al Consiliului NaŃional al Rectorilor din România 

• membru în Colegiul Central de Onoare al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

• membru în Consiliul de AdministraŃie al AsociaŃiei Generale a Economiştilor din România (AGER) 
• aproximativ 20 de ani a fost membru al Consiliului NaŃional al ComerŃului Exterior al României 
• membru al „International Association For Conservation of Natural Resources and Energy”, New York 
• membru al “New York Academy of Sciences” 
• Deputy Director General – Reprezentant al Centrului Biografic InternaŃional – Cambridge 

• fost membru al Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

Permis(e) de conducere -  detin permis de conducere categoria B. 

Informatii suplimentare 
Distinctii 

• Premiul „P.S. Aurelian” (1983) al Academiei de ŞtiinŃe a României – pentru lucrarea EvoluŃii 
contradictorii în economia mondială, Editura Politică, 1983; 

• Ordinul NaŃional Pentru Merit în grad de Cavaler – pentru merite deosebite în activitatea ştiinŃifică şi 
didactică, pentru modernizarea şi promovarea reformei în învăŃământ (noiembrie 2002); 

• CetăŃean de onoare al JudeŃului Vâlcea - 2011 

• CetăŃean de Onoare al municipiului Brăila – 19 mai 1995; 
•  CetăŃean de Onoare al municipiului Piteşti – pentru contribuŃia adusă la dezvoltarea învăŃământului 

superior privat din municipiul Piteşti, 10 noiembrie 2000 
• CetăŃean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea – 24 mai 2002; 

• CetăŃean de Onoare al comunei natale FăgeŃel, Olt – 2007; 

• Diploma şi medalia „Man of the Year”, conferite de către American Biographical Institute of 
International Research pentru realizările deosebite şi pentru nobilul exemplu pe care-l dă semenilor săi şi 
întregii comunităŃi (iunie 2003); 

• Diploma şi medalia „2000 outstanding Intelectuals of the 21st Century” (2000 dintre cei mai de seamă 
intelectuali ai secolului 21) – pentru contribuŃia deosebită adusă învăŃământului superior şi economic (iunie 
2003); 

• Diploma şi medalia „21st Century Award for Achievement” – conferite de Centrul Biografic InternaŃional –
Cambridge pentru recunoaşterea realizărilor deosebite în învăŃământul superior (octombrie 2003); 

• “Universal Award of Accomplishment” acordat de American Biographical Institute. Premiul este 
acordat unui grup select de personalităŃi ale căror realizări de-a lungul vieŃii au contribuit în mare măsură la 
succesul din diferite domenii (2003); 

• Medalie şi diplomă de excelenŃă din partea Episcopiei Râmnicului pentru merite deosebite în pregătirea 
şi promovarea tinerii generaŃii (2 octombrie 2000); 

• Medalie şi diplomă de excelenŃă din partea Episcopiei Dunării de Jos (1 octombrie 2001); 

• Diploma de excelenŃă conferită de AsociaŃia Română de Marketing – în semn de preŃuire a eforturilor şi 
rezultatelor remarcabile în prefigurarea ofertei educaŃionale private în România, pentru punerea în operă a 
unui nou model de logistică educaŃională în patrimoniul cultural naŃional (7 noiembrie 2003); 

• Diploma de excelenŃă conferită de AsociaŃia Română de Marketing – în semn de recunoaştere şi 
preŃuire a remarcabilei sale contribuŃii la dezvoltarea cercetării de piaŃă şi a ştiinŃelor economice româneşti, 
pentru spiritul antreprenorial şi rezultatele fără egal în dezvoltarea marketingului educaŃional şi promovarea 
valorii în învăŃământul privat din România (7noiembrie 2003); 

• Diploma de excelenŃă conferită de Academia de Studii Economice Bucureşti – pentru prodigioasa activitate 
profesional ştiinŃifică şi pentru contribuŃia adusă la afirmarea şcolii superioare economice (martie 2003); 

• Diploma de excelenŃă conferită de Ziarul „Argeşul” la categoria „Cel mai apreciat cadru didactic” (30 
ianuarie 2008); 

• Diplomă prin care se oferă titlul de „Fiu al Argeşului” conferită de Consiliul JudeŃean Argeş pentru 
prestigiul moral, profesional şi civic, cu prilejul „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului” (7-9 septembrie 2007); 

• Diplomă de excelenŃă conferită de AsociaŃia Generală a Economiştilor din România – economist cu 
rezultate meritorii în cercetare şi învăŃământ. 

• Diploma Virgil Madgearu cu Medalie de Aur - Meritul Universitar” acordată de Senatul Academiei de 
Studii Economice din Bucureşti  - 2011 



 
 

LISTA DE LUCRĂRI 

PUIU Alexandru – prof. univ. dr. 
 

(b) CărŃi şi capitole în cărŃi 
B1. publicate în edituri internaŃionale 
B2. publicate în edituri recunoscute de CNCSIS 

1. Management în afacerile economice – Promovare, negociere, contractare, tratat, vol. I, ediŃia a V-a, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 
2008  

2. Management – analize şi studii comparative, ediŃia a III-a, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2007  
3. Managementul afacerilor economice. Tehnici de afaceri economice interne şi internaŃionale, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2007  
4. RelaŃii InternaŃionale – note de curs, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2007  
5. Management – analize şi studii comparative, ediŃia a II-a, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2004  
6. Management – analize şi studii comparative, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2003  
7. Management internaŃional, vol. I, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2003  
8. Management internaŃional – tehnici de afaceri economice interne şi internaŃionale, vol. II, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2003  
9. Strategiile bancare – una din cauzele crizei actuale a economiei româneşti, ediŃia a doua, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2003  
10. Teorii şi tehnici de comunicare, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2001 (coordonator)  
11. Strategiile bancare – una din cauzele crizei actuale a economiei româneşti, Ed. IndependenŃa Economică, 2001  
12. Management, Ed. IndependenŃa Economică, Piteşti, 2001  
13. Derularea afacerilor economice internaŃionale, Ed. IndependenŃa Economică, 2000 (coordonator şi coautor)  
14. Management în afacerile economice internaŃionale – tratat, Ed. IndependenŃa Economică, 1997  
15. Tehnici de negociere, contractare şi derulare în afacerile economice internaŃionale, Ed. Tribuna Economică, 1997  
16. DicŃionar de relaŃii economice internaŃionale, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993 (coordonator şi coautor)  
17. Management în afacerile economice internaŃionale, Ed. IndependenŃa Economică, 1992  

B3. publicate în alte edituri 
1. Conducerea, tehnica şi eficienŃa comerŃului exterior, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989 (coordonator şi coautor).  
2. Profesorul Virgil Madgearu. Evocări. Studii, Ed. Academiei R.S. România, Bucureşti (coautor), 1987  
3. RelaŃii economice internaŃionale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 (coordonator şi coautor)  
4. EvoluŃii contradictorii în economia mondială, Ed. Politică, Bucureşti, 1983  
5. Management în comerŃul internaŃional, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 (coordonator şi coautor)  
6. Conducerea şi tehnica comerŃului exterior, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976  
7. RelaŃiile economice dintre Ńările socialiste şi cele capitaliste dezvoltate, Ed. Politică, Bucureşti, 1973  
8. Conducerea şi tehnica activităŃii de comerŃ exterior, ViaŃa economică - supliment, Bucureşti, 1973  
9. Tehnica operaŃiunilor de comerŃ exterior, Ed. ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1973 (coautor)  
10. Valorificarea superioară a resurselor naturale, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1969  

 
(c) Articole/ studii publicate în reviste de specialitate de circulaŃie internaŃională recunoscute sau în reviste din Ńară recunoscute de către 
CNCSIS1 
C1. ISI 
C2. BDI (şi B+) 
C3. B 
C4. C 

1. LicitaŃiile internaŃionale, Tribuna Economică, nr. 29/1996  
2. Leasing – tehnică modernă în afacerile economice, Tribuna Economică, nr. 38/1996  
3. Contractarea în tranzacŃiile de leasing, Tribuna Economică, nr. 39/1996  
4. Determinarea taxei de leasing, Tribuna Economică, nr. 40/1996  
5. IniŃierea şi derularea tranzacŃiilor de leasing, Tribuna Economică, nr. 42/1996  
6. ValenŃe ale leasing-ului în România, Tribuna Economică, nr. 42, 44/1996 

C5. D 
Alte reviste  

1. InvestigaŃii teoretice şi practice în sfera simulării exporturilor, Revista Economică, nr. 16/1989  
2. Lichidarea datoriei externe – strălucit rezultat al strategiei ştiinŃifice de dezvoltare a economiei româneşti, Revista Economică, nr. 21/1989  
3. CorelaŃia dialectică: efort propriu – colaborare internaŃională, Era Socialistă nr. 18/1989  
4. Aportul crescând al progresului ştiinŃific-tehnic al dezvoltării relaŃiilor economice externe ale Ńării noastre, Revista Economică, nr. 1/1988  
5. PerfecŃionarea învăŃământului economic superior la nivelul exigenŃelor etapelor actuale, Revista Economică, nr. 8/1988  
6. TradiŃii şi perspective în învăŃământul superior economic, Revista Economică, nr. 40/1988  
7. Strălucită concepŃie cu privire la unitatea şi independenŃa naŃională, Revista Economică, nr. 47/1988  
8. Instruirea de comerŃ exterior asistată pe calculator, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 1988  

                                                                    
1 Cf. clasificării internaŃionale/ naŃionale pentru anul în care a fost publicat articolul 



9. Participarea activă şi eficientă a României la circuitul economic mondial, Revista Economică, nr. 19/1986  
10. Criza economică mondială: evoluŃii, interpretări, semnificaŃii, Revista Economică, nr. 10/1986  
11. PriorităŃi şi perspective în dezvoltarea comerŃului exterior, Revista Economică, nr. 52/1984  
12. Desăvârşirea unităŃii de stat – factor esenŃial al dezvoltării economiei româneşti (I), Revista Economică, nr. 45/1983  
13. Incertitudini şi ReconsideraŃii în economia mondială, Revista Economică, nr. 52/1981, nr. 1/1982  
14. Politici şi mecanisme financiar-bancare cu efecte dezastruoase asupra unei mari părŃi a omenirii, România Liberă nr. 11820/ noiembrie 

1982  
15. concepŃie de largă perspectivă privind edificarea unei noi ordini economice internaŃionale, Revista Economică, nr. 2/1981  
16. PriorităŃi în dezvoltarea şi în structurarea exporturilor, Revista Economică, nr. 13, 14, 15/1981  
17. Caracterizarea economiei mondiale, Ed. Politică, 1978  
18. Conducerea dinamică a relaŃiilor economice externe, Revista Economică, nr. 27/1975  
19. Perspective ale dezvoltării relaŃiilor economice internaŃionale, Revista Economică, nr. 24/1975  
20. Intensificarea participării României la circuitul economic mondial, România Liberă, 1974  
21. ComerŃul exterior – factor de creştere economică, Probleme economice, nr. 2/1974  
22. Leasing-ul – factor de competitivitate în comerŃul cu maşini şi utilaje, Studii şi Cercetări Economice nr. 4/1973  
23. Riscurile în comerŃul exterior şi transferul lor de la exportator la importator, ViaŃa economică, nr. 7/1973  
24. TendinŃe în comerŃul internaŃional contemporan, Probleme economice, nr. 3/1973  
25. Structuri în prefacere ale comerŃului mondial, Probleme economice, nr. 4/1973  
26. Negocierea în schimburile internaŃionale, ViaŃa economică, nr. 14/7 aprilie 1972  
27. Cantitatea şi calitatea mărfii în contractul de export-import, ViaŃa economică, nr. 24/16 iunie 1972  
28. Tehnica licitaŃiilor în comerŃul internaŃional, ViaŃa economică, nr. 35/1 septembrie 1972  
29. Factori de creştere a competitivităŃii produselor româneşti pe pieŃele externe, Probleme economice, nr. 1/1972  
30. ComerŃul României şi Italiei, ViaŃa economică, nr. 11/1971  
31. ComerŃul exterior şi sporirea venitului naŃional, ViaŃa economică, nr. 22/1971  
32. Rolul crescând al cooperării economice în relaŃiile Est-Vest, Probleme economice, nr. 3/1970  
33. ComerŃul internaŃional şi creşterea economică, Probleme economice, nr. 7/1970  
34. Industrializarea – baza creşterii şi diversificării comerŃului exterior, ViaŃa economică, nr. 38/1970  
35. TendinŃe pe piaŃa mondială, ViaŃa economică, nr. 28/1970  
36. Bătălia computerelor, Lumea, 10 septembrie 1970  
37. ComerŃul exterior şi creşterea economică, Studii şi Cercetări Economice, vol. III, 1969  
38. Controverse şi inconsistenŃe în teoria burgheză a comerŃului internaŃional, Probleme economice, nr. 12/1969  
39. ComerŃul cu inteligenŃă, ViaŃa economică, nr. 2/1968  
40. Aspecte ale dezvoltării schimburilor comerciale dintre Ńările socialiste şi cele capitaliste dezvoltate, Probleme economice, nr. 5/1968  
41. ConcepŃia lui MitiŃă Constantinescu despre valorificarea intensivă a resurselor naturale prin industrializare, Probleme economice, nr. 

10/1968  
42. Progresul tehnic şi structura cheltuielilor materiale de producŃie, FinanŃe şi credit, nr. 5/1968  
43. Valorificarea superioară a resurselor naturale - obiectiv important al creşterii eficienŃei economice, Probleme economice, nr. 3/1967  
44. Aportul ştiinŃei la determinarea strategiei dezvoltării economice, Probleme economice, nr. 10/1967  
45. Dezvoltarea comerŃului între Ńările socialiste şi nesocialiste, Probleme economice, nr. 1/1966  
46. Cu privire la obiectul şi delimitarea ştiinŃelor economice, Probleme economice, nr. 10/1965  
47. ContribuŃia lui Virgil Madgearu la cunoaşterea dezvoltării economiei româneşti între cele două războaie mondiale, Probleme economice, 

nr. 11/1965  
48. Aspecte ale comerŃului internaŃional postbelic, Probleme economice, nr. 3/1964  
49. Dezvoltarea schimburilor de mărfuri dintre oraş şi sat, Probleme economice, nr. 4/1964  
50. Valorificarea superioară a resurselor naturale în scopul ridicării potenŃialului economic al Ńării, Probleme economice, nr. 5/1964  
51. Economia politică - manual. Socialismul, Probleme economice, nr.12/1963  
52. Dezvoltarea economică a Indoneziei, Probleme economice, nr.10/1962  
53. ÎmbunătăŃirea folosirii materialelor la întreprinderea „Industria Sîrmei” – Câmpia Turzii, Probleme economice, nr.11/1960 

 
 (d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinŃifice internaŃionale/naŃionale recunoscute din Ńară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN)2 
D1. internaŃionale (din străinătate) 
D2. internaŃionale (din Ńară) 

1. Delimitări teoretico-metodologice pentru elaborarea strategiei municipiului Piteşti; o schiŃă de Analiză S.W.O.T., Simpozion internaŃional 
Strategii ale comunităŃilor locale. Studiu de caz municipiul Piteşti, 2008  

2. Trăsături principale ale economiei şi politicii economice din România înainte de intrarea în Uniunea Europeană, comunicare susŃinută în 
cadrul Simpozionului internaŃional „PerfecŃionarea managementului micro şi macroeconomic în condiŃiile unei economii funcŃionale de 
piaŃă”, 2006  

3. Aspecte privind situaŃia economică a României, comunicare susŃinută şi publicată în cadrul Simpozionului internaŃional „PotenŃialul 
competitiv al economiilor naŃionale ale României şi Republicii Moldova. PosibilităŃi de valorificare pe piaŃa internă, europeană şi mondială”, 
Piteşti, 2003 

                                                                    
2 Altele decât cele încadrate 



D3. naŃionale  
 
D4. locale  
(e) Studii şi cercetări comunicate la manifestări ştiinŃifice internaŃionale/naŃionale/locale, care nu au fost publicate în extenso 
E1. internaŃionale (din Ńară) 
E2. naŃionale  
E3. locale  
 (f) Brevete de invenŃie  
 (g) Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract/grant 
G1. internaŃionale 
G2. naŃionale - pe bază de competiŃie  

1. manager proiect – Strategia post-aderare a municipiului Piteşti pentru perioada 2007-2013, 2007-2008, Contract prestări servicii, 
beneficiar Primăria municipiului Piteşti.  

2. manager proiect – Strategia de dezvoltare a judeŃului Brăila pe perioada 2004-2008, 2003-2004, Contract prestări servicii, beneficiar 
Consiliul JudeŃean Brăila.  

3. manager proiect – Modernizarea managementului tehnicilor de afaceri economice, 2008-2009. Proiectul face parte din cadrul 
Programului Phare 2005, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea resurselor umane, Promovarea învăŃării continue pe parcursul 
întregii vieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă.  

4. manager proiect - Program de instruire în vederea dezvoltării abilităŃilor manageriale în afaceri, 2004-2005. Proiectul face parte din cadrul 
Programului Phare 2003, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea resurselor umane, Promovarea învăŃării continue pe parcursul 
întregii vieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă.  

5. membru - Program de perfecŃionare în managementul resurselor umane, 22.01.2007 – 21.11.2007. Proiectul face parte din cadrul 
Programului Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea resurselor umane, Promovarea învăŃării continue pe parcusrsul 
întregii vieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă.  

G3. cu agenŃi economici 
1. manager proiect - Sondaje de opinie pe teme electorale realizate în colaborare cu Radio Televiziunea Vâlcea 1, 2001-2002.  
2. manager proiect - Studiu privind situaŃia S.C. Promex S.A. Brăila, 2001-2002.  
3. manager proiect - Metode şi tehnici de comerŃ exterior – consultanŃă economică oferită S.C. Oltchim S.A., 2000-2001. 
4. membru – ReŃea virtuală de resurse pentru managerii din agricultură – AGRINET SUD-EST - 01.04.2003 – 31.04.2004. 
5. consultant ştiinŃific - Studierea comportamentului de gestionare a deşeurilor în rândul cetăŃenilor din judeŃul Argeş, ca o componentă a 

Proiectului ISPA Managementul integrat al deşeurilor solide în judeŃul Argeş, proiect obŃinut prin selecŃie publică de oferte, Contract Nr. 
223/26.06.2010. 

(h) Alte lucrări şi contribuŃii ştiinŃifice  
1. Monografie I Opracowama, Organizacja hendlee Zengrani – cznego Warsawa, 1989 (coautor)  
2. La course aux armement deforme la recherche et le developpement scientifique, in Nouvelles perspectives, N. 1/1980, Revue du Conseil 

Mondial de la Paix  
3. Colaborarea R.S. România cu Ńările socialiste în revista italiană Est-Ovest, Instituto de studii e documentazione sull’Est Europen Nr. 

3/1973  
4. Factori de creştere a competitivităŃii produselor româneşti pe pieŃele externe, Probleme economice, nr. 2/1971. 
5. Studiul a fost tradus şi în revista americană „Soviet and Eastern European, Foreign Trade, vol. III 3-4/1972-1973  
6. R.F.G. – partener comercial al Ńării noastre – ViaŃa economică, nr. 20/1971. Studiul a fost tradus în revista americană Soviet and Eastern 

European, Foreign Trade, vol. III, 3-4 1972/1973  
7. La promotion des echanges reciproques par la prospection d’une marche Roumaine et par le developement de la publicite comerciale, 

studiu publicat în revista „Panorama” din Gesellschaft Fur Ost – Uno sudostcunde, Austria, 1972  
8. Economics of Trade and Development, Edited by James & The Berger John Wiley and Pans Inc., New York, 1966 


