
Curriculum vitae 

PIROȘCĂ, Grigore Ioan 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume  

 

E-mail) grigore.pirosca@economie.ase.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Locul de muncă vizat/ 
Domeniu ocupațional 

Experienţa profesională 

Decan al  Facultății Economie  Teoretică și Aplicată

Perioada Din iulie 2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultății Economie Teoretică și Aplicată din cadrul Academiei de Studii Economice 
din București 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată: 
a)conduce ședințele Consiliului facultății;

b)aplică hotărârile Senatului universitar, ale Consiliului de Administrație, ale Rectorului
și Consiliului facultății; 
c)numește prodecanii și stabilește atribuțiile acestora;
d)răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea
relațiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii; 
e)răspunde pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de
cercetare, cu respectarea normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare; 
f)avizează fișa individuală a postului personalului didactic auxiliar și a celui nedidactic din
facultate, conform legii; 
g)semnează actele privind activitatea facultății, diplome și certificate, conform prevederilor legale,
răspunzând pentru corectitudinea acestora; 
h)propune și pune în aplicare sancțiunile disciplinare stabilite de către Consiliul facultății sau
Comisia de etică și deontologie universitară, conform legii; 
i)decide anularea rezultatului unei evaluări, dacă acesta a fost obținut prin încălcarea prevederilor
Codului de etică și deontologie universitară; 
j)prezintă anual Consiliului facultății, în luna februarie, un raport privind starea facultății;
k)prezintă anual și ori de câte ori este nevoie rapoarte Consiliului de Administrație;
l)solicită directorilor de departamente ale facultății prezentarea în Consiliu a rapoartelor
anuale după ce acestea au fost dezbătute de către membrii departamentului; 
m)face publice propriile decizii și pe cele ale Consiliului facultății;
n)îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul facultății, Consiliul de Administrație și
Senatul universita 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional, resurse umane 

Perioada Din februarie 2012 – iulie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Președintele Comisiei pentru Relații Publice și Parteneriatele pe Plan Național și Internațional a 
Senatului Academiei de Studii Economice din  București, membru al Biroului Permanent al 
Senatului Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul resurselor umane și științifice ale facultășii, coordonarea prealizării planului de 
învățământ supervizarea desfășurării concursurilor didactice, evaluarea internă a resurselor 
umane, coordonarea  fișelor de disciplină, promovarea facultății și a activităților sale științifice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional, resurse umane 

Perioada Din iunie 2012 – iulie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Directorul Departamentului Doctrine Economice și Comunicare din cadrul Facultății de 
Economie a Academiei de Studii Economice din București 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul resurselor umane și științifice ale departamentului, realizarea statelor de funcții, 
planuri de învățământ, comisii de concurs și supervizarea desfășurării concursurilor didactice, 
evaluarea internă a resurselor umane, introducerea fișelor de disciplină, promovarea 
departamentului și a activităților sale științifice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional, resurse umane 

Perioada Din iulie 2009 



Funcţia sau postul ocupat Membru în board-ul științific al Open Source Scientific Journal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, informare, promovarea cunoștințelor prin intermediul accesului liber la publicațiile științifice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

Perioada Din februarie 2011 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar la Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Discipline: Doctrine economice, Epistemologie economică, Comunicare în Afaceri, Comunicare 
financiar-bancară, Teorii ale concurenței 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

Perioada Din martie 2006 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar științific, director adjunct al programului de master complementar Comunicare și Relații 
Publice în Afaceri 

Activităţi şi responsabilităţi principale Promovare program, realizare programă analitică, realizare buget, management de program 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

Perioada Din ianuarie 2004 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Referent la Departamentul Campus Online, Direcţia de Comunicare şi Relaţii Publice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Supravegherea tehnică a programelor masterale online, Consultaţii online la economie pentru 
admitere ASE, Realizare emisiuni TV în sprijinul candidaţilor la ASE, Training pentru cadrele didactice 
care activeaza pe platforma de e-learning, Realizarea de ghiduri de utilizare a platformelor de e-
learning pentru cadrele didactice și studenți, Supravegherea tehnică a programelor ID cu tehnologie 
online 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

Perioada 2005-2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de proiect în consorții conduse de Institutul Național de Cercetare Științifică în 
domeniul Muncii și Protecției Sociale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetare in economia sociala, arii demografice, sisteme de pensii si/sau parteneriatele 
si/sau participarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educțional, cercetare 

Perioada 2003-2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Discipline: Doctrine economice, Istoria gândirii economice, Deontologia comunicării 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţional 

Educaţie şi formare 

Perioada 2010-2012 



Calificarea / diploma obţinută Master EDU-RES (Comunicare in Limba Engleză pentru Predare si Cercetare Economică), Facultatea 
de Relații Economice Internaționale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul economie, Specializarea Relații Economice Internaționale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Management universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul economie, Specializarea Istoria Gândirii Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme și Politici Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea Economie 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie şi Comunicare Economică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea Economie 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Limba germană A2 A2 A2 A2 A2 

Limba franceză Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Limba italiană Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Utlizator 
experimentat 

Limba rusă B1 B1 B1 B1 B1 



Limba spaniolă B2 B2 B2 B2 B2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bun comunicator, activități de tutoriat cu studenții Facultății de Economie 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în organizare dobândită ca membru în diverse echipe de organizare a unor evenimente 
ştiinţifice; Director adjunct al programului de master complementar Comunicare și Relații Publice în 
Afaceri; Co-director al Laboratorului de Comunicare al Facultății de Economie 

Competenţe şi aptitudini tehnice Autor şi co-autor a peste 15 de articole de specialitate din domeniul economice 
Membru în 6 proiecte de cercetare cu finanţare naţională 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună cunoaştere a aplicaţiilor Office şi a unor limbaje de programare 

Permis de conducere Categoria B 

Experienţa acumulată în proiecte de cercetare 

Programul/Proiectul Funcţia Perioada: 
“Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii! “, cod POCU/380/6/13/123623 Membru, Expert 

formare 
activități 

transversale 

Februarie -Aprilie 
2020 

„Posibile abordări ale politicilor la nivel U.E. și național în perspectiva Președinției române a 
Consiliului Uniunii Europene (Consiliul U.E.)”, contract 31/PSCD/22.08.2018 

Manager de 
proiect 

august 2018- 
iulie 2019 

„Management educational modern. Pregatirea si formarea continua a resurselor umane din 
învățământul preuniversitar utilizând tehnici moderne de e-learning în domeniul științelor socio-

umane, POSDRU/19/1.3/G/41140” 

Manager de 
proiect 

01.11.2011- 
10.11.2013 

Doctorat în economie la standardele Europei cunoașterii (DoEsEC), POSDRU/88/1.5/S/55287 Asistent de 
proiect 

De la 01.03. 2010 
pana la 28.02. 

2013 

Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţie-cercetare-inovare (DOC-ECI), POSDRU/6/1.5/S/11 Expert pe 
termen scurt 

De la 10.10. 20078 
pana la 10.10. 

2011 

Cercetari privind determinarea unui model de crestere a avantajului competitiv prin utilizarea 
responsabilitatii sociale a companiei in conditiile proceselor de integrare europeana si globalizare 91-
068/18.09.2007 

Membru De la 10. 2007 
pana la 10.2010 

Impactul introducerii schemelor de pensii administrate privat cu caracter obligatoriu şi respectiv al 
schemelor de pensii cu caracter facultativ asupra bunăstării gospodăriilor populaţiei, contract nr. 91-
065/18.09.2007, septembrie 2007- septembrie 2009, CNMP, proiect obţinut prin competiţie 

Membru 15 sept 2007 – 15 
sept 2010 

Determinarea primei perioade de globalizare 1870-1914 si potenţialul de replicare a caracteristicilor 
acesteia in contextul actual, contract nr. 91-062/18.09.2007, septembrie 2007- septembrie 2009, CNMP, 

proiect obţinut prin competiţie, 

Membru 15 sept 2007 – 15 
sept 2009 

Paradoxuri ale economiei de piata  Contract nr. DCE 75/24.03.2006 Membru 24.03.2006-
24.03.2007 

Sistem de previziune a schimbarilor si evolutiilor demografice, evaluarea  impactului si raspuns rapid 
pentru ariile metropolitane  din cadrul Contractului de finantare nr. Ceex-05-DB-78/ 19.10.2005 

Membru Noiembrie 2005-
noiembrie 2007 

Educaţia, cultura şi creativitatea în viaţa tinerilor, din cadrul programului CERES, număr contract P3-
noiembrie 2002, noiembrie 2002-iunie 2005, ANSIT, proiect obţinut prin competiţie 

Membru Noiembrie 2002-
noiembrie 2005 




