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M O D E L  D E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E A N  

 

 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  TAŞNADI ALEXANDRU 

Adresă  B-dul Banu Manta, nr.1, Bl.1 B, Sc.B 

Et. 10, Ap. 96, Sector 1, Bucureşti, România 

Telefon  40-21-222.74.41; mobil: 40-722.316.631 

Fax   

E-mail  relationistul@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  25/01/1950 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

• Perioada (de la – până la)  Februarie 1998 – prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare  

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar dr 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cursuri pentru învăţământul de licenţă, masterat şi doctorat. Doctrine 
economice, Laureaţii Nobel în Economie, Comunicare Financiar-Bancară, 
Econometrie, Relaţii Publice, Principiile Comunicării Economice, Gestiunea 
Crizelor, Dezvoltare durabilă, Dezinformare. 

 

• Perioada (de la – până la)   Octombrie 1994 – Februarie 1998 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar dr. 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Cursuri şi seminarii pentru învăţământul de licenţă şi studii aprofundate. 
Istoria gândirii economice, Doctrine economice, Comunicare financiară, 
Dezinformare, Gestiunea crizelor de imagine, Relaţii publice; 
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• Perioada (de la – până la)   Octombrie 1991 – Octombrie 1994 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar dr 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Cursuri şi seminarii pentru învăţământul de licenţă.  
       Istoria gândirii economice, Doctrine economice.  

 

 

• Perioada (de la – până la)   Octombrie 1990 – Octombrie 1991 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

  Academia de Studii Economice din Bucureşti 

 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent  universitar dr 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Seminarii la disciplina Istoria gândirii economice şi Doctrine economice 

           

 

• Perioada (de la – până la)   Ianuarie 1990 – Octombrie  1990 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

  Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale  

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetător ştiinţific III 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Studii, articole, contracte – cu unităţi economico - sociale, Ministerul Muncii, 
reviste de specialitate, sesiuni ştiinţifice interne şi internaţionale 

 

• Perioada (de la – până la)   Octombrie 1982 – Decembrie 1989 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, Centrul CEPECA 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar dr 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Cursuri şi seminarii la Strategii de dezvoltare economică, Economie politică, 
Cercetări  operaţionale, Doctrine economice. 

 

 

• Perioada (de la – până la)   Iulie 1974 – Octombrie 1982 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, Centrul CEPECA 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 Activitate didactică şi de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar dr 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Seminarii la: Cercetări operaţionale, Proiectarea sistemelor informatice, 
Teoria sistemelor, Modelare economico-matematică, Simularea sistemelor 
economice, Maşini de calcul. 
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STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)  1998 (3 luni) 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea de Economie, Viena, Austria 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Doctrine Economice 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

   

• Perioada (de la – până la)  1997 (3 luni) 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Nothingam şi Londra, Anglia 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 

 Economie Monetară 

Teorie economică 

Doctrine economice 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

   

• Perioada (de la – până la)  1976 – 1980  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice – Bucureşti, ciclu de pregătire doctorală 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 

 Calcul Economic şi Cibernetică Economică 

Proiectarea uni sistem de producţie – stocare într-o întreprindere industrială 

• Numele calificării primite  Titlul de Doctor în ştiinţe, specializarea Calcul economic şi Cibernetică 
economică  

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 6 ISCED  

 
 

• Perioada (de la – până la)  Octombrie 1975 – Iulie 1978  

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Al.I. Cuza Iaşi  

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Facultatea de Matematică-Mecanică 

• Numele calificării primite  Fără licenţă 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  1969 – 1974 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea  

Calcul Economic şi Cibernetică Economică 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Cibernetică Economică 

 

• Numele calificării primite  Diplomă de licenţă 
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• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

    5 ISCED 

 

• Perioada (de la – până la)  1965 – 1969 (clasele IX – XII) 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul Mihai Eminescu 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite  Diplomă de bacalaureat 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

  

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi 

carierei, 
dar care nu sunt recunoscute 

neapărat 
printr-un certificat sau o 

diplomă. 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNA 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

  FRANCEZA 

• Abilitatea de a citi  Foarte bine  

• Abilitatea de a scrie  Bine 

• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine  

 
  GERMANĂ 

• Abilitatea de a citi  Foarte bine  

• Abilitatea de a scrie  Bine 

• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine  

 
  ENGLEZĂ 

• Abilitatea de a citi  Bine 

• Abilitatea de a scrie  Bine 

• Abilitatea de a vorbi  Bine 

 

  MAGHIARĂ 

• Abilitatea de a citi  Bine 

• Abilitatea de a scrie  Bine 

• Abilitatea de a vorbi  Foarte bine 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Locuiţi şi munciţi cu alte 
persoane 

  Abilitatea de a lucra în echipă ; 
 Bune abilităţi de comunicare; 
 Deschis spre comunicare cu studenţii; 
 Experienţa în campanii de informare şi conştientizare; 
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 într-un mediu multicultural, 
ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea 
este 

importantă sau desfăşuraţi o 
activitate 

în care munca de echipă este 
esenţială. 

(de exemplu cultură, sport, 
etc.) 

 Abilitatea de a vorbi în public; 
 Pro-activ, dinamic, gândire flexibilă; 

 Bune capacităţi analitice. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau 
conduceţi  

activitatea altor persoane, 
proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul de 
muncă,  

în acţiuni voluntare (de 
exemplu în 

domenii culturale sau sportive) 
sau la 

domiciliu. 

  Abilităţi de coordonare şi planificare; 
 Experienţă în management proiectelor Cunoştinţe privind achiziţiile de 

servicii şi procedurile de acordare a contractelor;  
 Abilitatea de a lucra în condiţiile unor restricţii de timp; 
 Bune capacităţi analitice; 
 Abilitatea de a argumenta logic o premisă ; 

 Abilitatea de a identifica puncte tari,puncte slabe. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite 
tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

  Utilizarea PC-ului, faxului, copiatorului şi video-proiectorului; 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, 
literatură, etc. 

  

 
ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai 
fost menţionate anterior. 

  Abilitatea de a înţelege şi de a lucra cu conceptele ştiinţifice; 
 Autor a numeroase cărţi,  articole, eseuri şi recenzii publicate. 
 Abilitatea de a identifica puncte tari şi puncte slabe; 

 Abilitatea de a merge până la capăt pentru rezolvarea problemelor 

 
PERMIS(E) DE CONDUCERE  - 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE 
 
 

  Conducător de doctorat din 1999, în domeniul Economie, subdomeniile : 
Doctrine economice, Comunicare economică. 

 Numărul persoanelor îndrumate care au obţinut titlul de doctor: 8 
 

PREMII ŞTIINŢIFICE ŞI DISTINCŢII   Premiul „Petre S. Aurelian”, Academia Română, 1980; 
 Premiul „Victor Slăvescu”, Academia Română, 1998;  
 Premiul AGER pentru „Cea mai consecventă abordare a mişcării ideilor 

economice, 2004; 
 Diploma   Georgescu Roegen, ASE, pentru activitatea de cercetare 

ştiinţifică pe anul 2000. 
 

CURSURI UNIVERSITARE 

PREDATE             

 La programul de licenţă: Doctrine economice, Dezinformare,   Gestiunea 
Crizelor de Imagine, Comunicare financiar – bancară; Principiile comunicării 
economice, Econometrie, Relaţii publice, Comunicare în administraţia publică.  
La programul de masterat: Comunicare şi relaţii publice, Tehnici de negociere, 
Gestiunea crizelor, Comunicare şi negocieri, Teorii economice contemporane.  

 
FUNCŢII ÎN COLECTIVE 

REDACŢIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENŢE ŞTIINŢIFICE:  

▪ Redactor şef al revistei „ Analiză şi prospectivă economică”, a Academiei de 
Studii Economice din Bucureşti. 

▪ Membru în colectivele de redacţie (sau redacţionale) ale revistelor:  
▪ Lex, Universitatea N. Titulescu, Bucureşti; 
▪ Teorii şi politici financiare, Institutul „Victor Slăvescu” din 

Bucureşti;  
▪ Coordonator al colecţiilor: 

▪ Oeconomania , Editura ASE 
▪ Şcoli, curente, economişti, Editura ASE 
▪ Magia comunicării, Editura ASE 

 
▪ Auditor intern-managementul calităţii 
▪ Evaluator al Biroului Naţional pentru Burse  
▪ Evaluator pentru Burse „George Marshal”, SUA 

 
FUNCŢII DE CONDUCERE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBRU AL ASOCIAŢIEI  

FACULTĂŢILOR DE ECONOMIE DIN 

ROMÂNIA (AFER), DIN 2004 
 
 
 
 
 
 

▪ Prodecan – Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice din 
Bucureşti, 1994 - 2008. 

▪ Preşedinte al Institutului Român pentru Studii Umoristice – IRSUL – „Liberty” –
prezent. 

▪ Vicepreşedinte al Centrului pentru Asistenţă şi Programe, CENTRAS, 1998 
– prezent; 

▪ Preşedinte al fundaţiei Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – 
Agenda 21 – 2003 – prezent; 

▪ Vicepreşedinte al Fundaţiei Pentru Pluralism,  1998 – prezent. 
 
▪ Membru al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România(AFER), din 

2004;  
▪ Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor  din România  (AGER), din 

1993; 
▪ Membru al Societăţii Române  de Economie (SOREC) din 1996; 
▪ Membru fondator al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti, ALUMNI ASE, DIN 2007;  
▪ Membru al Comisiei de Istoria Gândirii Economice, Academia Română, din 

1998. 
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▪ Membru al Societăţii Române de mediu, din 1992; 
▪ Membru al Societăţii de jurnalism economic, din 1991. 

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ 
 
 
 

ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI 

ŞTIINŢIFICE COMPLEMENTARE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COORDONARE PROIECTE 

FINANŢATE DE GUVERNUL 

ROMÂNIEI ŞI BANCA MONDIALĂ 

▪ Şcoli de Vară în Austria (1996), Polonia (1998);Bulgaria  (1985),   
           RD Germană (1984), România (2007).  

▪ Documentare: Anglia (1997), Franţa (1996), Austria (1998),  
      Cehia (1987), Ungaria (1984). 
 
▪ Redactor economic (şef de secţie) şi analist la ziarul „Cotidianul” (1990-

1998 şi „Ziarul Financiar” (1998-2000). 
▪ Colaborare didactică cu universităţi şi institute: „ Spiru Haret”, „Româno 
      Americană”, Institutul Bancar Român, „Academia Comercială” -  Satu Mare, 

Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (INDE), Institutul de finanţe 
„Victor Slăvescu”, „ Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE), 
Institutul pentru Muncă şi Protecţie Socială, Universitatea „Valahia” – 
Târgovişte, Institutul Naţional de Statistică (INS). 

▪ Audiere şi absolvire curs Managementul Calităţii Totale (2004). 
▪ Conferinţe la Consiliile populare judeţene pe tema educaţiei economice şi 

comunicării în administraţie; 
▪ Peste 50 de emisiuni la Radio Cultural, „Căile performanţei economice 

(2005-2006) 
▪ Realizarea de emisiuni la postul TV – circuit închis „Universitatea”, ASE. 
▪ Colaborator şi realizator de emisiuni la postul de radio „Nostalgie”, ASE, 

2002-2004. 
▪ Publicarea a peste 2500 de articole în presa economică 
▪ Iniţiatorul primului master on-line din ASE, „ Comunicare şi  relaţii publice 

în afaceri”, din 2005. 
 
 
 
▪ Strategii şi politici anti-sărăcie în România (1998) 
▪ Elaborarea unei strategii de dezvoltare economică  a României pe termen 

mediu (1996). 
GRANTURI ŞI CONTRACTE 

 ÎN ULTIMII 5 ANI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
▪ Paradoxuri ale economiei de piaţă – studiu; valoare 10.000 RON, 

Contract.  Nr.75/24.03.2006, Fundaţia muncii, Director : Prof.univ.dr. 
Angela Rogojanu; 

▪ Studiu  privind îmbunătăţirea mediului concurenţial şi creşterea 
competititvităţii economice a firmelor   româneşti în perspectiva integrării 
UE; valoare 15.000 RON, Contract nr.92/26.10.2006, S.C. METROU GM 
TRADING SRL, Director: Prof.univ.dr. Angela Rogojanu 

▪ Programul IDEO (FP II) – Sănătatea întregului viu comun. Cazul 
organizaţiilor universitare. Director: Prof.univ.dr. Carmen Costea; 

▪ Parteneriat pentru elaborarea unui modul de management public inteligent 
şi transparent de eficientizare  a administraţiei publice locale din România 
– MITEAPL. Director: Prof. univ.dr. Armeia Androniceanu; 

▪ Planificarea comunicării interne la o firmă de turism. Valoare : 15.000 ron, 
Contract nr.21/2008, Director: Prof.univ.dr. Alexandru Taşnadi; 

▪ Implicare în realizarea a 12 programe Phare, coordonator de              ONG 
–urile în care activez.  
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 ORGANIZATOR DE MANIFESTĂRI 

ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITĂŢI 

EXTRAPROFESIONALE:  
 
 
 
 
 
 

 

▪ Membru al Comitetului de organizare al simpozionului Economy, Society, 
Civilization” (6-7 iulie 2007) Bucharest 

▪ Membru al Comitetului Director AL Simpozionului: „România şi Uniunea 
Europeană. Calitatea integrării!, (26 mai 2006) Bucureşti; 

▪ Membru al Comitetului de organizare al colectivului  2Economistul             
în secolul XXI” (7 iulie 2006), Bucureşti; 

▪ Membru al Comitetului de Organizare al Şcolii de Vară  „Economphysics 
and  Complexity” (30 august - 20 septembrie , 2007, Păltiniş- Sibiu); 

▪ Membru al Comitetului de Organizare al work – shopp-ului „Identity versus  
Diversity : Essays and the complexity of the living entity”            (30 
noiembrie, 2007), Bucharest; 

▪ Coordonator al organizării   simpozionului : „ Institutions and wesfare” (13 
octombrie 2006), Bucharest.  

 
▪ Organizare de expoziţii, lansări de carte, spectacole sub deviza : „Spiritul 

recunoştinţei”; 
▪ Identificarea studenţilor talentaţi în domenii extraprofesionale (artă, 

muzică);  
▪ Realizarea unor piese de teatru (jucate de către studenţi); 
▪ Lectură cărţi de dezvoltare personală şi motivaţională; 
▪ Voluntariat în organizaţii neguvernamentale; 
▪ Muzică la chitară; 
▪ Promovarea creaţiilor studenţeşti (desen, poezie, eseuri) prin publicarea 

lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


