Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

NĂSTASE,Dan
Bd.Uverturii nr.4,bl.C3,scara 3,etaj3,ap50,sector 6,Bucureşti

Telefon(oane)

021 352 3975

Fax(uri)

021 352 3975

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0722 229 577

nastase.artifex@gmail.com
Română
01 11 1959
Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

2016 – Profesor universitar
2010 – 2016 Conferentiar universitar
2007 – 2010 Lector universitar
Aprilie 2016 – Decan, Facultatea de Management - Marketing
Predarea de cursuri, si seminarii, activităţii de cercetare ştiinţifică ;
Coordonarea de lucrări de licenţă şi de disertaţie.
Coordonarea cercurilor stiintifice studentesti.
Universitatea „Artifex”, Bucureşti, Str. Economu Cezărescu, nr. 47, Sector 6

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perioada

Predarea cursurilor de Marketing, Cercetari de marketing si Logistica la învăţămâtul de licenţă;
Predarea cursurilor de Evaluarea riscului in activitatea de marketing la cursurile de master.
Organizarea şi conducerea sesiunilor de comunicări ştiinţifice a studeţilor
şi masteranzilor.
Coordonarea şi conducerea lucrărilor de licenţă si de dezertaţie.
Participarea în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă şi de disertaţie.
Îndrumarea şi conducerea studenţilor şi masteranzilor participanţi la
olimpiadele studenţeşti.

August 1981 – 2006

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi în Serviciul Român de Informaţii ( Academia
Naţională de Informaţii).

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea, organizarea şi executarea activităţilor cu specific economic (marketing si logistica)

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1.

Planificarea, organizarea si gestionarea activităţilor logistice de aprovizionare, transport, stocare
si depozitare a materialelor si echipamentelor specifice sistemului national de aparare.

2.

Conducerea activităţilor de marketing si logistice la unităţi şi mari unităţi ale
M.Ap.N şi S.R.I.

3.

Predarea cursurilor de Marketing şi de Logistica Mărfurilor, la Şcoala de Aplicaţie
Pentru Logistică a M.Ap.N.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

1996 – 2000
Diplomă de doctor
Microconomie, Macroeconomie,Statistică teoretica, Statistică Economica, Cercetari operationale,
Cibernetica economica.
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Recunoaştere naţională

2010 - 2011
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de absolvire a cursului posuniversitar de Psihopedagogie
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei din Universitatea Bucuresti
Recunoastere nationala

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului 1994 - 1995
Diploma de absolvire a cursului posuniversitar de Managementul aprovizionarii si desfacerii
de formare
Facultatea de Management din Academia de Studii Economice din Bucuresti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Recunoastere nationala
Perioada

1991 – 1992

Calificare / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite

Diplomă de absolvire a cursului în Conducerea logistică
Strategie militară; Managementul conducerii logistice; Scenarii operaţionale;
Managementul logisticii operaţiilor strategice, Cercetari Opetarionale.
Academia de Înalte Studii Militare
Recunoaştere naţională

1986 –1991
Diplomă de licenţă în domeniul Cibernetică si Statistica Economică
Economie,Statistică teoretica, Matematica, Statistică Economică, Organizarea si conducerea unitatilor
economice, Contabilitate, Finante, Analiza si proiectarea sistemelor informatice, Cercetari operationale,
Drept, Planificarea unitatilor economice, Cibernetica economica, Priectarea si planificarea investitiilor,
Studiul pietei.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Recunoaştere naţională

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe personale Conducere, control si executie activitati economice, de invatavant , educatie si sociale.
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba engleză
Limba Rusă

Ascultare
A2

Bine
F.bine

Vorbire
Citire

A1

Bine
F.bine

Participare la
conversaţie
A1

satisfacator

Scriere
Discurs oral

A1 Satisfacator

Bine

Exprimare scrisă
A1

Bine

Bine
F.bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Exprimare în scris, prin redactarea şi publicarea a 6 lucrări ( cărţi, manuale şi cursuri )
şi a peste 60 articole şi comunicări publicate în reviste de specialitate şi în volume.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

1. Competenţă managerială obţinută prin conducerea activităţilor logistice
în cadrul unităţilor şi marilor unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, unde am obţinut
calificative anuale de FOARTE BINE
2. Competenţe didactice obtinute la Facultatea de Managemet-Marketing din
cadrul Universitatii Artifex din Bucuresti,

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Organizarea şi efectuarea de activităţii de învăţământ şi cercetare la Facultatea de
Management-Marketing din cadrul Universitatii Artifex din Bucuresti,
Lucru cu Word, power point,etc si cu alte utilitare.
Aptitudini artistice
Bun executant de sarcini. Competenţă pusă în evidenţă prin calificativele obţinute în practică
Permis de conducere categoriile B

Diplome

Diploma de doctor

1996

2000

ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE

Diploma de curs postuniversitar

1994

1995

ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE

2010

2011

Diploma de curs postacademic

1991

1992

Universitatea Naţională de
Apărare Carol I Bucuresti

Diploma de licenta in stiinte
economice

1986

1999

ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE

Diploma de curs postuniversitar
UNIVERSITATEA
BUCURESTI

- Conducător ştiinţific a peste 300 lucrări de licenţă si dizertatie a absolvenţilor Universităţii „ARTIFEX” din
Bucureşti: Management, Finanţe şi Bănci Economia Comerţului Serviciilor şi Turismului, Marketing;

-Membrul al Societăţii Romane de Statistica 2007 - 2015;

-Membru in cadrul unor Comisii de sesiuni de comunicări ştiinţifice ;
-Membru in comitetul de organizare al unor sesiuni de comunicări ştiinţifice ;

-Conducator al unor Comisii de secţiune al sesiunilor comunicăriştiinţifice studenţeşti ;

-Membrul in Senatul Universităţii ARTIFEX din Bucureşti 2010-2015;

-Membrul al Consiliului Facultăţii de Management – Marketing 2009-2015 ;

-Presedintele comisiei de Etica al Senatului Universităţii ARTIFEX 2011-2015 ;

-Conducător ştiinţific si îndrumător al studenţi si masterilor participanţi la Olimpiada studenţilor
economişti organizată de A.N.F.E.R ;

