
 

 

 
 
 
  

 

  

 

 
Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  ANDREICA MARIN 

                                                   Adresa Str. Ştefan cel Mare nr 228, Bl 45, Ap 6, Sector 2, Bucuresti, Romania 

                                              Telefoane +40 21 2116099   

                                                           Fax   +40 21 2116099 

E-mail  marinandreica@gmail.com  
  

Naţionalitate  Română  
  

Data naşterii 21.10.1950 
  

Sex Masculin 

Domeniul ocupaţional    Învăţământ superior 

Experienţa profesională  

Perioada februarie 1980 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, cercetare științifică 
Conducător de doctoranzi în domeniul management 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institutie de invățământ superior 
  

Perioada octombrie1998 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Fundaţiei Academia Comercială din Satu Mare, Rector al 
Academiei Comerciale din Satu Mare (1998-2005) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor Fundaţiei, a activităţilor didactice, de cercetare şi de 
management al calităţii 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Academia Comercială din Satu Mare, Bl. T8/34, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare ştiinţifică, managementul calităţii, consultanţă 
de afaceri 

Perioada Iulie 1974 – februarie 1980 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea de sisteme informatice tip pentru holdinguri şi întreprinderi industriale, 
Şef de proiect pentru teme de cercetare în proiectarea Sistemelor Informatice pentru 
conducerea întreprinderilor şi a holdingurilor industriale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Central pentru Conducere şi Informatică (actualmente ICI), Bucureşti, 
B-dul Miciurin 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare şi implementare de proiecte de sisteme informatice la holdinguri şi 
întreprinderi. Coordonator de teme cercetare privind proiectarea unor sisteme 
informatice tip în domeniul planificării producţiei la nivel de holdinguri şi întreprinderi, 
precum şi elaborare de modele  specifice domeniului de referinţă 

Educaţie şi formare  

Perioada 1981-1985 
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Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice 
Teza Metode statistice de fundamentare a planului de producţie în unităţile 
industriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Discipline Generale : Statistica, Economie, Modelare 
Discipline profesionale : Metode statistice utilizate în planificare, Econometrie,  
Analiza economico-financiara, Informatica, Cercetari operationale, Teoria deciziei, 
Simularea proceselor economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare şi cibernetică  
  economică,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1978-1979 

Calificarea / diploma obţinută    Curs post universitar de cercetări operaţionale şi analiza modelelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cerecetări operaţionale, Statistică matematică, Probabilităţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1969-1974 

Calificarea / diploma obţinută Economist, specializarea  Cibernetica economică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Discipline Generale: Matematica, Fizica, Electronica, Informatica, Filosofie,  
  Franceza 

Discipline profesionale : Cibernetică economică, Simulare, Proiectarea sistemelor 
infomatice, Planificare, Statistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Calcul economic şi cibernetica 
economică, specializarea: cibernetică economică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Franceza, germana, engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare  
scrisă 

Franceză  C2 Eficient C1 Eficient C1 Eficient C1 Eficient B2 Independent 

Germană, Engleza  C2 Eficient C1 Eficient B2 Independent B2 Independent B2 Independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale –   Spirit de echipă – atât munca depusă în locurile de muncă anterioară cât şi   
munca desfăşurată în cadrul actualului post presupun munca în echipă; 

- Capacitate de adaptare la medii culturale – în ultimii 10 ani am participat la 
numeroase proiecte internaţionale, în ţară şi în străinătate, care au presupus 
munca în colaborare cu experţi străini 

- O buna capacitate de comunicare – desfăşurarea activităţii de lector şi a celei 
de consultant de afaceri presupune bune abilităţi de comunicare. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

– Leadership – în prezent sunt conducătorul unei instituţii compuse din 21 
oameni  

– Spirit organizatoric – până acum am coordonat elaborarea a cca 100 de studii 
de fezabilitate şi planuri de  afaceri; infiintarea si organizarea activităţii Fundaţiei 
universitare Gaudeamus 



3 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AAnnddrreeiiccaa  MMaarriinn                                                        

– Experienţa bună în managementul de proiecte - pana acum am elaborat 
peste 80 de proiecte dintre care  am coordonat peste 20.  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- de operare PC: MS Office (Word, Excell, Power Point), de creare baze de date. 

Alte competenţe şi aptitudini  În domeniul managementului  universitar 
-Vicepreşedinte Asociaţia Universităţilor Particulare din Romania 
-Fondatorul Academiei Comerciale din Satu Mare 
-Rector fondator(1998-2005) și Președinte (1998-prezent) 
-Coordonatorul Departamentului de Managementul  calității din Academia 
Comercială din Satu Mare 
-Membru în Senatul ASE (o legislatură) 
-Elaborare de  documentații de  autorizare provizorie și acreditare pentru 
programele de licență: finanțe și bănci, management, contabilitate și informatică 
de gestiune și Economia comerțului, turismului și a serviciilor 

 Experiență managerială în mediul economic 
-Reprezentantul în Romania al Fundaţiei STEINBEIS din GERMANIA care deţine 
peste 600 centre de transfer tehnologic în 60 de ţări; 
-Preşedintele Comisiei de evaluare şi atestare a brokerilor pe piaţa de capital în 
cadrul ANSVM (doi ani) 
-Vicepresedinte al Patronatului turismului cultural şi ecologic din Romania 
-Brevet de Manager în turism 
-Membru în AGA și CA la instituții cu capital de stat și privat 
-Fondatorul a două societăți de brokeraj pe BVB 
-Membru în CA  la Societăți de brokeraj pe BVB, Societăți de leasing,  
-Agent de valori mobiliare pe piața de capital 
-Administrator al unor societăți de consultanță și edituri 

 Membru al asociaţiilor profesionale:  
Membru corespondent al Academiei Americano-Române de Ştiinţă şi Artă (SUA),  

      Membru SIGEF (Sociedad International de Gestion y Economica Fuzzy) – FEGI 
(Fundacio per a l’estudi de la gestio en la incertesa),  

        Membru în GRUPUL CT 383 ASRO privind Managementul inovării 

 Stagii de documentare 
   - sisteme informatice bancare (Italia 1991, SUA 2003),  

- microeconomie şi pieţe financiare  (Franţa 1994, Canada 2000, Germania  2004,  SUA 2008) 

 Activitate ştiinţifică și publicistică: 
- autor /editor a 28 cărţi tipărite (dintre care două în edituri străine); 
- autor a  40 de articole publicate în reviste indexate ISI si in BDI 
- Membru în Colegiul de redacţie al Revistelor ISI: Economic Computation and 

Economic Cybernetics Studies and Research si Metalurgia International si 
al revistelor indexate in baze de date internationale Studii şi Cercetări de 
Calcul Economic şi Cibernetică Economică, Quality-access to succes, 
Romanian Journal of Economics 

- Editor ştiinţific al Editurii Cibernetica , Bucureşti 
- Coordonarea a peste 80 proiecte de cercetare şi participarea în colectivele de 

cercetare fundamentală şi aplicată. Director de proiecte cu finanțare internă și 
internațională 

- Organizator de manifestari stiințifice internaționale și interne 
- Membru în Comisiile științifice și de organizare ale manifestărilor științifice 

organizate de alte insttituții 
- Evaluator CNCSIS  
- Peste 40 de citari in reviste indexate in bazele de date internationale din care 

peste 20 citari in Web of Science 

 Alte activități 
- Sustinerea de prelegeri si dezbateri in cadrul programelor de licenta si masterat 
- Acordare de consultanţă de afaceri (generală şi specializată) 
- Elaborarea de cursuri universitare în domeniul Managementul investiţiilor, 

ManagementuL afacerilor, Modelarea şi simularea proceselor economice, 
Previziune microeconomică, Managementul riscului, Managementul 
tranzacţiilor transnaţionale 

- Directorul Cursurilor Postuniversitare ale ASE : Management şi relaţii economice 
internaţionale şi Tehnica operaţiunilor de leasing 
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- Membru în comisii de promovare  pe posturile de conferențiar și profesor, 
- Membru în comisiile de susținere a tezelor de doctorat 

Alte competenţe şi aptitudini   Distincţii: 

 Premiul Victor Slăvescu al ACADEMIEI  ROMANE (2000) pentru lucrarea 
Metode cantitative în management, Editura Economică, Bucureşti, 1998 

 Premiul CNCSIS (2010) pentru articolele E-Course for Metallurgy of Iron 
Plants’ Employees.publicat in Rev Metalurgia International Nr 9, 2009, si Processing 
E-Business in Metalurgy of Iron Plants publicat in Rev Metalurgia International Nr 5, 
2009 

 Premiul II in topul cartilor de stiinta pe anul 1988 pentru lucrarea Metode si 
modele de planificare, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988   

Permis de conducere Categoria B  
  

 

         Semnătura 

                                                                                     Prof univ dr Marin Andreica 

 

 

 

 


