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

PARASCHIV, Dorel Mihai
Piata Romana, nr. 6
0213191901

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

română
02.11.1974

Domeniul ocupaţional Educație
Funcția vizată Vicepreședinte al Consiliului Academic al AFER în mandatul 2021-2025
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2012 - prezent
Prorector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Relația cu mediul economico-social și viața studențească (2016 – prezent)
Relațiile internaționale (2012 – 2016)

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2020 - prezent
Președinte al Panelului IV. Științe Sociale
Membru în Consiliul General CNATDCU
Activități specifice de evaluare și acordare a titlurilor științifice
Realizare de propuneri pentru actualizarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice și de cercetare, precum și de
conferirea calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Numele şi adresa angajatorului Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2016 - prezent
Conducător de doctorat, domeniul ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

Activităţi şi responsabilităţi principale Indrumarea studentilor doctoranzi în calitate de conducator de doctorat sau membru în comisia de
indrumare
Predare curs Strategia şi politica firmei pe pieţele internaţionale
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Școala
Doctorală de ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE, Piaţa Romană, 6, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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2013 - prezent
Profesor universitar doctor

Dorel Mihai PARASCHIV
02 iunie 2021

Activităţi şi responsabilităţi principale

I. Activitate didactica de predare şi seminarizare la disciplinele Negociere Comercială
Internaţională, Tehnica operațiunilor de comerț exterior (licenţă şi masterat, in limbile romana si
engleza)
II. Coordonarea studenţilor în activitatea de cercetare pentru Sesiunea de comunicări științifice
studențești, pentru participarea la Olimpiada studenților economiști, pentru realizarea lucrărilor de
licenţă şi a lucrărilor de disertaţie.

Activităţi şi responsabilităţi principale

III. Activitate de management in cadrul proiectelor câștigate prin competiție
1. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi in domeniul
științelor economice, POCU/380/6/13/125015, 2019-2021, Manager proiect
2. Proiect Erasmus+, Joint VET Course for Export Experts – EXPOVET, Project number:
597839-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ, 2019-2021, Local coordinator
3. Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice
din București (ASE) în vederea susținerii si dezvoltării componentei practice a activităților
didactice, ECONVIN, CNFIS-FDI-2020-0304, mai – decembrie 2020, Director proiect
4. Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE, CNFIS-FDI-2019-0222, mai –
decembrie 2019, Director proiect
IV. Activitate de cercetare in cadrul proiectelor internaționale și naționale câștigate prin
competiție
1. EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions - MIMY,
Horizon 2020, cu finanțare UE, Grant nr. 870700; perioada: 2020-2023;
2. INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL
INEQUALITIES IN EUROPE, Horizon 2020, cu finanțare UE, Grant nr. 726950, perioada:
2017-2021;
3. Prevenirea abandonului scolar- succes si performanta in invatamantul universitar in economie
si afaceri internationale PERFORMREI, ROSE REI, perioada: 2019-2021;
4. MAPPING MOBILITY- PATHWAYS, INSTITUTIONS AND STRUCTURAL EFFECTS OF
YOUTH MOBILITY IN EUROPE, Horizon 2020, cu finanțare UE, Grant nr. 649263, perioada:
2015-2018;
5. EUROPEAN TRANSPORT NETWORK ALLIANCE - ETNA 2020, Horizon 2020, cu finanțare
UE, Grant nr. 690637, perioada: 2016-2020;
6. Proiect „ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19
în România”, finanțare FSS, cercetător, mai – august 2020;
7. Proiect „Investițiile străine directe în România”, contract nr. 2484/12.11.2019, încheiat cu
Asociația „Consiliul Investitorilor Străini”, perioada: 2019-2020;
8. „Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE”, cod de înregistrare CNFIS-FDI2019-0222, mai – decembrie 2019;
9. Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor
decizionale in domeniul mediului, SIPOCA SMIS 58, perioada: 2018-2019;
10.Proiect „Organizarea unui workshop (5 module de cursuri) – Management strategic
organizațional (tip mini MBA-uri)”, finanțare mediul de afaceri, perioada: 2018-2019;
11.„Soluţie informatică complexă de optimizare a procedurilor de operare tehnică a centralelor
fotovoltaice”, Proiect nr. 4 PTE / 2016, perioada: 2016-2018;
12.„ARABESQUE BUSINESS SCHOOL - Program de evaluare si dezvoltare capacitate
manageriala”, finanțare mediul de afaceri, perioada: 2016-2020;
13.Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor
economice din România, POSDRU/159/1.5/S/134197, perioada: 2014-2015;
14.Stagii de practica pentru studentii in domeniul economie-afaceri internationale (PRACT-EAI),
POSDRU/161/2.1/G/140619, perioada: 2014-2015;
15.Calitate si performanta in programele de masterat prin integrarea competentelor de
comunicare in afaceri si sustenabilitate in societatea bazata pe cunoastere,
POSDRU/156/1.2/G/137442, perioada: 2014-2015;
16. Managementul invatamantului superior, PODCA SMIS 38699, iulie-decembrie 2014;
17. Sprijin pentru doctoranzi în domeniul stiintelor economice, POSDRU/187/1.5/S/155656, iuliedecembrie 2015.

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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2007- 2013
Conferenţiar universitar doctor

Dorel Mihai PARASCHIV
02 iunie 2021

Activităţi şi responsabilităţi principale

I. Activitate didactica de predare şi seminarizare la disciplinele Negociere Comercială
Internaţională, Tehnica operațiunilor de comerț exterior (licenţă şi masterat, in limbile romana si
engleza)
II. Coordonarea studenţilor în activitatea de cercetare pentru Sesiunea de comunicări științifice
studențești, pentru participarea la Olimpiada studenților economiști, pentru realizarea lucrărilor de
licenţă şi a lucrărilor de disertaţie.
III. Activitate de management in cadrul proiectelor câștigate prin competiție
1. Dezvoltarea unui model de evaluare si de imbunatatire a capacitatii de eco- inovare a IMM urilor din Romania, in vederea asigurarii unei performante durabile a acestora, in acord cu
exigentele UE, CNFIS, Resurse umane – TE, cod 328, perioada 2010-2013, Director proiect
2. Facilitarea tranzitiei de la scoală la viata activă pentru studentii din domeniul economie afaceri internaționale, POSDRU/90/2.1/S/62955, 2011-2013, Manager proiect;
3. Acces real la piața muncii prin întreprinderea simulată, POSDRU/90/2.1/S/63442, 2010-2013,
Coordonator local partener 1.
IV. Activitate de cercetare in cadrul proiectelor naționale câștigate prin competiție
1. Cresterea competitivitatii,eficientei si nivelului de sanătate si securitate in munca pentru
personalul din sectorul medical in vederea asigurarii de oportunitati sporite de angajare pe o
piata moderna a muncii, POSDRU/81/3.2/S/48872, perioada: 2012-2014;
2. Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional,
POSDRU/86/1.2/S/53202, perioada: 2011-2013;

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2002- 2007
Lector universitar doctor
I. Activitate didactica de predare şi seminarizare la disciplinele Negociere Comercială
Internaţională, Tehnica operațiunilor de comerț exterior (licenţă, in limbile romana si engleza)
II. Coordonarea studenţilor în activitatea de cercetare pentru Sesiunea de comunicări științifice
studențești, pentru participarea la Olimpiada studenților economiști, pentru realizarea lucrărilor de
licenţă şi a lucrărilor de disertaţie.
III. Activitate de management in cadrul proiectelor câștigate prin competiție
1. Analiza impactului economic si cultural al companiilor franceze asupra dezvoltarii durabile a
mediului de afaceri românesc. Învatarea globală in contextul extinderii Uniunii Europene,
CNCSIS, 2006, Director proiect;
IV. Activitate de cercetare in cadrul proiectelor naționale câștigate prin competiție
1. Integrarea geopolitica si geostrategica a României in context european si mondial, CNCSIS,
2004;
2. Riscul in tranzactiile comerciale internationale. Analiza si gestiune, CNCSIS, perioada: 20032004.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1997 - 2002
Asistent/preparator universitar
I. Activitate didactica de seminarizare la disciplinele de Negociere Comercială Internaţională,
Tehnica operațiunilor de comerț exterior, la nivel de licenţă, in limbile romana si engleza
II. Activitate de cercetare in cadrul proiectelor naționale câștigate prin competiție
1. Impactul globalizării asupra pietelor emergente din Europa Centrala si de Est, CNCSIS,
perioada: 2001-2002.

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ superior – activitate didactică şi de cercetare
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Dorel Mihai PARASCHIV
02 iunie 2021

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

octombrie 2017 – februarie 2018
Expert cercetător, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă - „Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat de dezvoltare şi implementare a sistemului de politici publice bazate
pe dovezi” – Cod SIPOCA 5
Realizarea studiului ”Analiza cu privire la evolutia si situatia actuala a IMM si a mediului de afaceri
romanesc”
Academia Română

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiect strategic

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educație / cercetare științifică

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

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

2013 – 2014
Expert cercetător, proiect „Întărirea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de a combate fraudele
intra-comunitare-INTRAFRAUD,coordonat de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Direcţia
de Investigare a Criminalităţii Economice a fost finanţat prin Programul Comisiei Europene Prevenirea
şi Combaterea Infracţionalităţii – ISEC Framework Partners 2012.
Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice
Educație / cercetare științifică
2006-2007
Consultant evaluator, proiect PHARE RO 2003/005-551.03.01
Consiliul Britanic, INA
Consultant pe Young Professional Scheme (YPS), evaluarea rapoartelor de stagiu ale managerilor
publici
Consultanţă în management
Consultanţă şi training
2007-2008
Director de training proiect PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.227
Conceperea programului de formare profesională pentru personalul AGROALIM SA
Agroalim SA
Consultanţă în management
Consultanţă şi training
2005-2006

Funcţia sau postul ocupat Întărirea capacităţilor de negociere a acordurilor internaţionale de investiţii pentru ţările francofone din
Europa Centrală şi de Est
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Pregătirea şi armonizarea programului pedagogic pentru negociatorii români în concordanţă
cuspecificităţile OMC şi ale mediului de afaceri mondial.
INA România, OIF Paris şi CNUCED Geneva
Consultanţă şi training
2004-2005

Funcţia sau postul ocupat Expert proiect PHARE
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Armonizarea sistemului de licenţiere în operaţiunile comerciale internaţionale
Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul de Comerţ Exterior, Direcţia Licenţe

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Consultanţă pe proceduri comerciale internaţionale

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

consultanţă

Perioada

2003-2005

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Coordonator program TRAIN FOR TRADE
Coordonarea programuli de formare TRAIN FOR TRADE al CNUCED GENEVA
ASE INDE Bucureşti
Educaţie, consultanţă în comerţ internaţional, training

Dorel Mihai PARASCHIV
02 iunie 2021

Educaţie şi formare
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
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

1999 – 2003
Doctor în domeniul Relaţii Economice Internaţionale
Teza de doctorat: MODALITĂŢI INTERNAŢIONALE DE PLATĂ
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti
ISCED 6
1997-1998
Studii aprofundate
Specializarea Tranzacţii intraeuropene
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti
ISCED 6
1993-1997
Diploma de licenţă – Economist licenţiat
Relaţii Economice Internaţionale: studii europene, pieţe internaţionale de capital, burse internaţionale
de mărfuri, economie mondială, comerţ internaţional
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa
Romană, 6, Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
i

Limba(i) maternă(e)

română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Franceză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Competenţe şi abilităţi sociale

Capacitate de lucru în echipă (coordonator/membru în peste 25 de echipe de cercetare pentru
proiecte câștigate prin concurs), capacitate de adaptare cu uşurinţă la medii multiculturale. O bună
capacitate de comunicare (mediul profesional de predare).

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în management de peste 14 ani. De asemenea, experienţa managementului de proiect
prin coordonarea activităţilor de cercetare în calitate de director. Experienţă în calitate de consultant în
echipe mixte, cu experţi internaţionali.
Director/ manager a 8 proiecte de cercetare/ proiecte cu finanțare din fonduri europene, câștigate prin
competiție. Membru in echipa a a peste 20 de proiecte. Responsabil Școala de vara DANUBIA,
coordonata de ASE si WU Viena. Experiența in comisii internaționale de jurizare la British Council,
Ambasada Franței in Romania, Agence Universitaire de la Francophonie, Paris.
Membru in comitetul academic al conferințelor internaționale de logistica internationala de la Avignon
(2008), IAE Bordeaux (2010) si HEC Montreal (2012).

Data: 02 iunie 2021
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