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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PARASCHIV, Dorel Mihai  

Adresă(e) Piața Romană nr 6 

Telefon(oane) 021.319.20.22   

Fax(uri) 021.319.20.22 

E-mail(uri) dorel.paraschiv@ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 02.11.1974 
  

  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prorector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Mediul economico social si viata studenteasca 

Numele şi adresa angajatorului ASE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Patreneriate cu mediul de afaceri  

Numele şi adresa angajatorului ASE 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - cercetare  
 

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Prorector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Relații internaționale 

Numele şi adresa angajatorului ASE 

Activităţi şi responsabilităţi principale RELATII INTERNATIONALE 

Numele şi adresa angajatorului ASE 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - cercetare  
 

  

Perioada 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor (în perioada 1997-1999 preparator universitar, 1999-2002 – asistent 
universitar, 2002-2007 lector universitar, 2007-2013 conferenţiar universitar) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor şi seminariilor de Afaceri internationale, Negociere Comercială Internaţională, 
Tehnica operațiunilor de comerț exterior,  la nivel de licenţă şi masterat, in limbile romana si engleza, 
coordonarea studenţilor în activitatea de cercetare pentru cercurile ştiinţifice, coordonarea studenţilor 
în cercetarea pentru lucrările de licenţă şi lucrări de disertaţie. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Piaţa 
Romană, 6, Bucureşti 
 

Perioada 2010-2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de proiect partener 1 ASE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management proiect (POS DRU 63442, pentru studenții ASE, simulare de afaceri) 

Numele şi adresa angajatorului ASE 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect strategic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare, tutorat 

  

Perioada 2007-2008 

Funcţia sau postul ocupat   Director de training proiect PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.227 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conceperea programului de formare profesională pentru personalul AGROALIM SA 

Numele şi adresa angajatorului Agroalim SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă în management și training 

  

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat   Consultant evaluator, proiect PHARE  RO 2003/005-551.03.01 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant pe Young Professional Scheme (YPS), evaluarea rapoartelor de stagiu ale managerilor 
publici 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Britanic, INA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță în management 

  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Consultant evaluator, proiect „Întărirea capacităţilor de negociere a acordurilor internaţionale de 
investiţii pentru ţările francofone din Europa Centrală şi de Est” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea şi armonizarea programului pedagogic pentru negociatorii români în concordanţă 
cuspecificităţile OMC şi ale mediului de afaceri mondial. 

Numele şi adresa angajatorului INA România, OIF Paris şi CNUCED Geneva 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă şi training 

  

Perioada 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Expert proiect PHARE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Armonizarea sistemului de licenţiere în operaţiunile comerciale internaţionale  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul de Comerţ Exterior, Direcţia Licenţe 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă pe proceduri comerciale internaţionale 

  

Perioada 2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator program TRAIN FOR TRADE  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea programuli de formare TRAIN FOR TRADE al CNUCED GENEVA  

Numele şi adresa angajatorului ASE INDE Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, consultanţă în comerţ internaţional, training 
 

STUDII  

Calificarea / diploma obţinută Coordonator de doctorat în Economie și afaceri internaționale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de abilitare:  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în relaţii economice internaţionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de doctorat: Modalităţi internaţionale de plată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

  

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Curs Aprofundat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tranzacţii intraeuropene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă – Economist licenţiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relaţii Economice Internaţionale: studii europene, pieţe internaţionale de capital, burse internaţionale 
de mărfuri, economie mondială, comerţ internaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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 Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

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 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipă (membru în 10 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 

Experienţa managementului de proiect prin activitatea managementul a doua proiecte europene si de 
de coordonare a activităţilor operaţionale ale INDE. 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 a doua proiecte de cercetare CNCSIS, 
din care unul in derulare, manager a doua proiecte POS DRU. 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 evaluarii interne in Academia de 
Studii Economice din Bucuresti: 

 

 2019 
Calificativ: Foarte bine                                                                                             

     
 

 
 
 
 

Dorel Mihai PARASCHIV 

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

