Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Marinescu Paul
sala 412, etaj 4, Matematică, Str. Academiei nr.14, sector 1, Bucuresti
0213104920
paul.marinescu@faa.unibuc.ro

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2006-prezent

2004-2006

Profesor univ. dr.

Profesor univ. dr.

Activitate didactică

Activitate didactică

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Administraţie şi Afaceri

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept –
Catedra de Ştiinţe economice

Învăţământ Superior

Învăţământ Superior

Perioada 2000-2004
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar univ. dr.
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Drept – Catedra de Ştiinţe economice
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Învăţământ Superior

1997-2000
Lector univ. dr.
Activitate didactică
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Catedra
de Ştiinţe economice
Învăţământ Superior

1997-2000

1997- prezent

Director

Tutor şi Trainer
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Crearea editurii.
Supervizarea apariției câtorva sute de titluri
de carte în cadrul editurilor „Cartea
Românească„, „Fundației Culturale Române”
și CODECS (editare, producţie şi distribuţie)

Elaborare şi conducere de programe de training, teambuilding şi work-shop-uri în: comunicare, resurse
umane, customer care, procesul decizional, planificare,
management de proiect, managementul schimbării,
managementul stresului, managementul timpului,
managementul conflictului, managementul situațiilor de
criză, teoria jocurilor

Numele şi adresa angajatorului

Editura CODECS (colaborare), Bucureşti

CODECS (colaborare), Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate Editorială

Educaţie, Instruire

Perioada

1993-1997

1990-1993

Funcţia sau postul ocupat

Director tehnic

Director tehnic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Realizarea câtorva sute de titluri de carte
(producţie şi distribuţie)

Realizarea câtorva sute de titluri de carte (producţie şi
distribuţie)

Numele şi adresa angajatorului

Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti

Editura „Cartea Românească”, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate Editorială

Perioada 1980 - 1990
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate Editorială

1977-1980

Analist principal III
Realizarea şi coordonarea unor proiecte
informatice în poştă şi telecomunicaţii
Centrul de calcul pentru poştă şi
telecomunicaţii, Bucureşti

Analist
Realizarea de proiecte informatice în industria uşoară

Informatică

Informatică

C.I.M.I.C. (Ministerul Industriei Uşoare) – Centrul de calcul
electronic, Bucureşti

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1992-1997

octombrie 1972 – iunie 1976

Doctor în economie
(titlul tezei: Teoria echilibrului economic şi
implicaţiile sale practice)

Licenţiat în profilul economic, specializarea informatică

Economie

Informatică, Economie

Institutul Naţional de Cercetări Economice,
„Costin C. Kirițescu”
Academia Română

Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică –
Secţia Informatică Economică, Academia de Studii
Economice Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

Foarte Bine

Foarte Bine

Bine

Bine

Bine

Engleză

Bine

Bine

Bine

Bine

Bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Abilităţi de comunicare şi negociere, simţ practic, organizatoric şi de echipă, echilibru interior,
forţă creatoare, obiectivitate, auto-critică, seriozitate, motivaţie şi pasiune în tot ceea ce fac.

Competenţe şi aptitudini - Perseverenţă, rezistenţă la stress, adaptabilitate la oameni şi probleme noi, învăţare rapidă,
organizatorice atenţie la detalii;
- Capacitatea de asumare a responsabilităţii
- Capacitatea de auto-perfecţionare
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Competenţe avansate în utilizarea computerului
Windows, Office
-

Competenţe specifice antreprenoriatului, competenţe specifice realizării de evenimente, competenţe
specifice realizării de proiecte
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Informaţii suplimentare Specializări si calificări:














Abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Management (atestare din 2015)
Conducător de doctorat in cadrul Scolii Doctorale de Management din cadrul ASE
(atestatare OMENCS din 2016)
Certificate in Executive Coaching from the Academy of Executive Coaching, Anglia,
2010
Cursul ,,Train the trainers, iulie 2005, Finanțat de Uniunea Europeana printr-un proiect
PHARE sub patronajul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
cursul “Train the Trainers” – Codecs, (Două cursuri pe an – total 16 sesiuni de training),
2000-2008
cursul “Managementul calităţii ( evaluateur tierce partie )” organizat de AFAQ-ASCERT
(Franţa) şi fundaţia CRIMM, 2000.
cursul de evaluator, organizat de Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor autorizaţi
din România (CECCAR), 1996.
cursul “Proiectarea şi realizarea Bazelor de date”, organizat de Centrul de perfecţionare
a Cadrelor din Informatică, Calcul Electronic şi Consultanţă, 1988.
cursul “Teleprelucrare”, organizat de Institutul de Tehnică de Calcul (ITC), 1986.
cursul “Analiza şi proiectarea sistemelor informatice”, organizat de Institutul de Cercetare
şi Conducere în Informatică, (ICCI)1986.
cursul “Tehnici de programare”, organizat de Centrul de pregătire al cadrelor din Poştă şi
Telecomunicaţii (CPCPTc), 1985.
cursul “Tehnici de programare”, organizat de Institutul de Cercetare şi Conducere în
Informatică, (ICCI), 1983.
cursul “Programare ASSIRIS”, organizat de Institutul de Cercetare şi Conducere în
Informatică, (ICCI), 1979.

Alte activităţi cu caracter ştiinţific:
- Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO) – din 2011
- Evaluator acreditat Aracis – specializarea Administrarea Afacerilor (acreditat în decembrie 2010)
- Evaluator în cadrul conferințelor internaționale: International Conference on Society and Information
Technologies ICSIT 2010 (articol ,,Genetic algorithm for the portfolio selection problem on the
romanian capital market’’), Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC 2010 (articol
,,Efficent market theory – the stock market versus the electronic market. romania case study’’) si
International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2010 (articol
,,Cybernetic – Economic Modeling of Complex Dynamic Systems with Applications on the Financial
Market, in the managerial modernization of Cultural Institutions – Public and Private, and also in the
evaluation of Intellectual Capital'’’)
-Evaluator în cadrul revistei Amfiteatru Economic, clasificată de CNCSIS în categoria A și indexată în
baza de date internațională ISI Thomson Reuters Services (Factor de impact 2012: 0,953)
- Coordonator al programelor de masterat Consultanță în afaceri și Business Consulting în cadrul
Facultății de Administrație și Afaceri, Universitatea din București
- Coordonator Departament Antreprenoriat în cadrul Centrului de Referință și Informare pentru
Practica Profesională și Antreprenoriat din cadrul Facultății de Administrație și Afaceri
- Membru al echipei de coordonatori al cercului științific „Afaceri, etică și responsabilitate socială”.
(AERS)
- Editor Revista Manager, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București (
- tutor în sistemul OPEN UNIVERSITY (program MBA) (1998 – până în prezent)
- Trainer si consultant in programele cu finantare externa :
* Programul de training si consultanta privind pregatirea specialistilor (admninistratori de retea si
manageri de proiect) de la nivelul colectivitatilor locale, organizator Ministerul Comunicatiilor, 2007
* Programul de training si consultanta privind pregatirea specialistilor din echipe interdisciplinare
(profesori, asistenti sociali, judecatori, preoti, politisti) la nivel de judete care colaboreaza in
programele nationale de protectia copilului, 2006
* Programul de training si consultanta privind pregatirea specialistilor de la centrele de dezvoltare
regionala, 2005
Organizatori: Ministerul Comunicațiilor și Comunitatea Europeană
- cursuri postuniversitare de ,,Management’’ si ,,Relatii Publice’’ la Centrul de Studii Postuniversitare al
Ministerului Administratiei si Internelor, 2007-prezent
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- realizarea a peste 180 de lucrări ştiinţifice publicate, articole, conferințe, publicarea a peste 20 cărţi
(autor, coautor și coordonator) şi participarea la peste 30 de proiecte de cercetare naționale și
internaționale
-realizarea a peste 3500 de ore de training și consultanță la nivel de firme pe diferite teme, cum ar fi:
dezvoltare personala, comunicare, customer care, resurse umane, project management,, cultura
organizationala, elaborarea deciziilor, coaching,managementul carierei, etc.,, 1998-prezent
-Program de cercetare privind managementul schimbarii in institutiile mass-media - realizat la
Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, 2008-2009
-Formator in cadrul ,,Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici – anul de studiu 2009’’ – contract
368520/07/09/09, INA – Institutul National de Administratie
Alte activități:
- Presedinte al Centrului de Strategii si Leadership (CSL) - din 2016
- Director CSOLUB – Centru de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universităţii din Bucureşti,
2012
- Președinte fondator al Asociației profesionale a studenților din Universitatea din București – Team
Work, 2002
- Organizator al primului târg privat de carte din România, Neptun, 1990-1996
- Manager domeniu editorial, 1990-2000

Anexe Anexa 1 - LISTA LUCRĂRILOR, STUDIILOR ŞI ARTICOLELOR ELABORATE

PE PARCURSUL ACTIVITĂŢII
Anexa 2 - LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ŞI COMUNICATE
Anexa 3 - CARŢI PUBLICATE
Anexa 4 - EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE

Data completării:

Prof. Univ. Dr. Paul Marinescu
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