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Curriculum vitae  

Europass  

Anexa 2 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dinu Mihai 

 

Adresă  

 

Telefon 

 

 

E-mail  

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii   28 noiembrie 1986 

  

Sex 
 

 
 

M 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

 

Departamentul de Economie Agroalimentară și a Mediului, 

Postul Lector, poz. 26, 

Disciplinele: Economia organizațiilor agroalimentare și de mediu; 

Logistica organizațiilor agroalimentare; Dezvoltare regională și rurală. 
DOMENIUL ECONOMIE 

 

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Activitate de predare si cercetare 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate didactică 

Disciplinele:  

Licență: Dezvoltare regională și rurală, Logistica unităților agroalimentare 

Masterat: Strategii și politici de dezvoltare rurală, Managementul sistemului 

logistic agroalimentar, Comerțul cu produse agroalimentare 

Perioada Octombrie 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Cercetare în cadrul proiectului Evaluation of agro-ecological development 

potential through transnational cooperation and entrepreneurial innovation 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Proiectul propune îmbunătățirea programelor de învățământ pentru a satisface 

nevoile de învățare ale elevilor, în conformitate cu cerințele de pe piața muncii, 

în domenii precum economic, biologic și agricol. 

Perioada Iunie 2019 - prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Cercetător 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Cercetare în cadrul proiectului Joint VET Course for Export Experts 

(EXPOVET). 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Proiectul propune dezvoltarea ofertei de pregătire orientată spre perfecționare, 

promovarea internaționalizării afacerilor și consolidarea rețelei transnaționale 

între instituțiile de învățământ superior, furnizorii de formare profesională și 

piața muncii. 

Proiectul este implementat de un parteneriat transnațional format din 

Universitatea Aristotel din Thessaloniki (AUTh) - Grecia, în calitate de partener 

principal, Institutul Federal pentru Educație și Formare Profesională (BIBB) -

Germania, Asociația Exportatorilor Greci (SEVE) - Grecia, Euricon 

Consultants - Grecia, Universitatea Economiei Naționale și Mondiale (UNWE) 

-Bulgaria, Academia de Studii Economice București - România și Asociația 

Universităților Economice din Europa de Sud-Est și Zona Mării Negre 

(ASECU) - Grecia. 

Perioada 2020  

Funcţia sau postul ocupat Expert 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Cercetare în cadrul proiectului Studiu privind balanța comercială cu produse 

agroalimentare a României în perioada 2015-2020 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Proiectul propune realizarea unui studiu privind evoluția comerțului exterior al 

României. 

Perioada 2017 - 2019 

Funcţia sau postul ocupat  Manager proiect 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Coordonarea implementării Proiectului ”EAM în carieră – eficiență, ambiție și 

muncă în carieră”. 

Proiectul vizează creșterea ratei de retenție a studenților aflați în primul an de 

studiu, înmatriculați în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a 

Mediului (EAM), Academia de Studii Economice din București (ASE). 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education 

Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat 

integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de 

Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 

aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe 

o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de 

către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanțare Externă. 

Perioada Septembrie 2015 – Noiembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Coordonare proiecte 

Numele angajatorului Dinconstruct Metprofil 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Sector privat 
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Perioada Mai 2014 – Octombrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Funcționar administrativ 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Asigurarea suportului administrativ 

Numele angajatorului Vinexpert SRL 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Sector privat 

Perioada Iunie 2013 – Iunie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Membru în echipă 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Participarea la implementarea activităţilor proiectului ”Completarea 

indicatorilor de rezultat comuni şi adiţionali prevăzuţi în cadrul fişelor 

măsurilor din PNDR, pentru proiectele finalizate”. 

 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 

Perioada Octombrie 2011 - Iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

  Activitate predare 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 

Activitate didactică 

Perioada Octombrie 2009 – Iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru în proiectul de cercetare ”Solutii si interventii pentru transferul de 

tehnologie si inovatie pentru sectorul agroalimentar in regiunile din Sud-Estul 

Europei, pe perioada 2009-2012” - TECH FOOD  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

- analiza Sistemului agroalimentar al Romaniei in perioada 2000-2008, pe 

ramuri si regiuni de dezvoltare, elaborarea strategiei de dezvoltare a pietei 

agroalimentare pentru Regiunea Sud-Muntenia; 

- crearea bazei de date cu producatorii de produse agroalimentare din Regiunea 

Sud-Muntenia cercetare pietei pe baza de chestionar privind inovatia si 

transferul de tehnologie in domeniul cresterii si procesarii carnii de porc. 

- pregătirea și elaborarea de materiale de sprijin corespunzătoare;  

- păstrarea de evidențe și statistici și alte seturi de date;  

- sortarea și arhivarea documentelor;  

- efectuarea de munci tehnice și economice și îndeplinirea altor sarcini în 

sectorul administrativ, cum sunt analize, masurători, cercetări etc., folosind 

tehnologia de laborator și cea computerizată;  

- verificarea datelor procesate pe computer;  

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 

Activitate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale 

Perioada 1.01.2009 – Octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru Serviciul Cazare Studenți  
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Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
- cazarea studenţilor in caminele studenţeşti 

- primire cereri de cazare 

- analizare cereri de cazare 

- eliberare contracte cazare 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 
 
 

Activitate de voluntariat 

Perioada 2010 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Școlii Universitare de Doctorat  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
- participarea la ședințe cu membrii conducerii Școlii Doctorale unde am 

reprezentat interesele doctoranzilor. 

- informarea studentilor cu privire la problemele care apar: cazarea in camine, 

modificarea Regulamentului, etc. 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Activitate de voluntariat 

 

 

Perioada 2007-2010 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului  

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
 - comisia de burse 

 - comisia de acordare a taberelor studentesti 

 - informarea studentilor cu privire la problemele care apar: decontarea 

abonamentelor Ratb, plata taxei şcolare, etc. 

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 

Activitate de voluntariat 

Perioada 2007-2008 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Senatul Studenţesc al Academiei Economice din Bucureşti, 

Departamentul Profesional 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
 - practica de specialitate a studenţilor şi programe de training pentru studenţi; 

 - relaţia universităţii cu diverse instituţii guvernamentale şi neguvernamentale; 

 - organizarea diferitelor evenimente ce au loc în Academia de Studii 

Economice („ASE 95”, „Liga Economistului la Fotbal”, „Ziua Porţilor 

Deschise”, „Conferinţa Semestrială a Studenţilor”, „Serile Filmului”etc.)  

Numele angajatorului Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 

Activitate de voluntariat 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Consilier vânzări 
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Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

- identificarea potentialilor clienti;  

- promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile 

companiei; 

- mentinerea unei bune relatii cu clientii; 

Numele angajatorului SC Dinagras SRL 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
 

Sector privat 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 2018 - prezent 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Postdoctorat in științe economice 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Strategii de utilizare a fondurilor europene în scopul dezvoltării sectorului 

zootehnic din agricultura României 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Consiliul pentru Studiile 

Universitare de Doctorat, Scoala Postdoctorala, Domeniul Economie 

 

Perioada 2016 - 2018 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Master Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Comunicare specializată în limba engleză în scopuri academice și pentru 

diferite contexte profesionale; metodologia cercetării și publicarea rezultatelor 

acesteia la standarde internaţionale; practica predării şi evaluării pentru a 

facilita învățarea, cu referire în special învățământul superior economic, 

management de proiecte interdisciplinare, educaţionale şi de cercetare, la 

standarde internaţionale. 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice 

Internaționale 

Perioada 2010 - 2015 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctor în științe economice 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

An 1 - Macroeconomie, Microeconomie, Econometrie, Metodologia cercetării, 

Dezvoltare Rurală și Durabilă, Management integrat al sistemului 

agroalimentar, economia transferului tehnologic și inovației în sistemul 

agroalimentar, Economie Ecologică; 

An 2, 3, 4, 5 – Cercetare - dezvoltare rurală 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Institutul de Studii Doctorale  

Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă absolvire Nivelul II 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Didactica domeniului şi   

dezvoltării în didactica specialităţii, Comunicare educaţională, Educație 

interculturală, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic  

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă absolvire Nivelul I 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihologia educației, Managementul clasei de elevi, Didactica specialității, 

Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Master Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managemant strategic, Marketing strategic, Comert, Dezvoltare regională și 

rurală 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului 

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului - ciclu licență 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie, Marketing, Management, Contabilitate, Econometrie 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București  

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Absolvent 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Matematică - Informatică 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Colegiul Național I.L.Caragiale Ploiești  

 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă română 
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Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  C1 ENGLEZA B2 ENGLEZA B1 ENGLEZA B1 ENGLEZA B1 ENGLEZA 

  A2 GERMANA A2 GERMANA A1 GERMANA A1 GERMANA A1 GERMANA 

 

 

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

Aptitudini și cunoștințe 

tehnice 

- Lucrul cu diverse aplicaţii informatice, cum ar fi Microsoft Office (Word, 

Excel, Powerpoint), diverse browsere Internet ; 

- Cunoaşterea următoarelor sisteme de operare: Windows toate; 

- Lungă experienţă în utilizarea computerului si imprimantei; 

- Cunoştinţe web design; 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

- Abilitatea de a lucra ca membru al unei echipe şi, de asemenea, de a o 

coordona; 

- Abilitatea de a comunica esenţialul – bune capacităţi de raportare; 

- Pro-activ, dinamic, gândire flexibilă; 

- Dispus la a învăţa; deschis la lucruri noi; 

- Abilitatea de a lucra în condiţiile unor restricţii de timp; 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- Abilităţi de coordonare şi planificare; 

- Cunoştinţe privind achiziţiile de servicii şi procedurile de acordare a 

contractelor; 

- Abilitatea de a sintetiza şi de a raporta; 

- Abilitatea de a înţelege şi de a lucra cu conceptele ştiinţifice; 

- Cunoştinte despre procedurile organizaţionale interne ce se referă la sistemele 

de contabilitate sau de raportare către autoritatea finanţatoare (circuitul 

documentelor justificative, elaborarea rapoartelor şi a situaţiilor de sinteză, 

elaborarea planurilor operaţionale şamd.); 

- Membru în echipa de organizare a Şcolii de Vară “Bucharest Summer 

University”, în perioada 10-25 august 2008, cu responsabilităţi în cadrul 

departamentului Logistică; 

- Membru în Comitetul de Organizare „Liga Economistului la Fotbal” în 

perioada anilor 2008-2010 

 

Specializări şi calificări Participarea la webinarul Web of Science (Literature Review), Infopoint 

România, Enformation, 2020. 

Expert achiziții publice 2013. 

Advanced Study School – „Emergence of green business by the activation of 

economic competitiveness innovative potential within the matrix of sustainable 

development”, 2013. 

 

Permis(e) de conducere 

 

Categoria B din 2005 

  

Informaţii suplimentare  Referinţe disponibile la cerere. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

