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Perioada
2021 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Rector, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1991 – prezent

• Profesor universitar doctor
• Fondator al Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Perioada
1991 – 2011
Funcţia sau postul ocupat Rector, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Activităţi şi
• Coordonarea activităților de învăţământ, cercetare ştiinţifică,
responsabilităţi
bază materială, activitatea economică-financiară;
principale
• Coordonarea activității facultăților din cadrul universității;
• Reprezentarea universității în relaţiile cu organele de conducere
politico-administrative;
• Predarea discipline de Management și Management
intarnațional;
• Coordonarea tezelor de doctorat;
• Activități de cercetare fundamentală (coordonare de lucrări
ştiinţifice, analize obiective la nivel macroeconomic, contribuţii
importante în promovarea gândirii economice, studii privind
evoluţia economiei româneşti)
Perioada
1985 - 1990
Funcţia sau postul ocupat Rector, Academia de Studii Economice Bucureşti
Activităţi şi
• Coordonarea activității facultăților din cadrul instituției;
responsabilităţi
• Reprezentarea Academiei de Studii Economice în relaţiile cu
principale
alte instituţii;
• Predarea disciplinelor „Relații economice internaționale”;
”Tehnici de afaceri”;
• Coordonarea activităților de cercetare științifică la nivelul
instituției;
• Coordonarea tezelor de doctorat;
• Activități de cercetare fundamentală (studii privind evoluţia
economiei româneşti din perioada interbelică, analiza
problemelor globale şi a evoluţiilor globale din economia
mondială).

Perioada
1981 - 1985
Funcţia sau postul ocupat Prorector, Academia de Studii Economice Bucureşti
Activităţi şi
• Coordonarea activității facultatilor din cadrul instituţiei,
responsabilităţi
activitatea didactică, sesiunile de admitere şi de licenţă;
principale
• Predare discipline „Relatți economice internationale”; ”Tehnici
de afaceri”
• Coordonarea activităților de cercetare științifică la nivelul
instituției;
• Coordonarea tezelor de doctorat;
• Activități de cercetare fundamentală.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1976 - 1981
Decan, Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice
Bucureşti

Ativităţi şi
responsabilităţi
principale

• Coordonarea activității sub aspect didactic și administrativ din
cadrul facultății;
• Predarea disciplinei „Relații economice internaționale”;
• Coordonarea activității consiliului facultății
• Reprezentarea facultății în senatul Academiei de Studii
Economice Bucureşti și în relațiile cu alte facultăţi;
• Coordonarea tezelor de doctorat.
1974 - 1976
Şef Catedră Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii
Economice Bucureşti

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Ativităţi şi
responsabilităţi
principale

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea
nationala
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

•
•
•

Coordonarea activităților de cercetare stiintifica la nivelul
institutiei;
Coordonarea tezelor de doctorat;
Activitati de cercetare fundamentală.

1967 - 1970
Doctorat în economie
Academia de Studii Economice Bucureşti

Doctor
1953 - 1957
Diploma de licență
Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Economie Politică

Nivelul in clasificarea
nationala

Economist

Limba maternă
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare

Limba română

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleza
Limba franceza

Intelegere

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Scriere
Discurs oral

Exprimare
scri să

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

• disponibilităţi relevante pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică;
• fondator de universitate, manager de top în domeniul
învăţământului şi al cercetării ştiinţifice;
• contribuţie esenţială în realizarea unor programe de învăţământ
moderne prin promovarea unui management participativ;
• abilitatea de atragere a unor cercetători şi cadre universitare de
prestigiu pentru desfăşurarea unor activităţi în echipă.

Aptitudini şi
competenţe personale

•
•

•

•

•
•

profesor universitar; cercetător ştiinţific de prestigiu naţional şi
internaţional; conducător de doctorat;
în perioada 1957-1969, în cadrul Institutului de Cercetări
Economice al Academiei Române, am efectuat numeroase
cercetări, rezultatele acestora fiind valorificate în cărţi, articole,
comunicări – lucrări contractate cu o serie de întreprinderi.
deţin primatul în introducerea în anii ’70 în învăţământul
superior românesc a unor discipline privind managementul
internaţional, relaţiile publice, negocierea, tehnicile de afaceri
economice internaţionale: leasing, franchising, transfer de knowhow, consulting-engineering etc.
contribuţii valoroase în cercetarea ştiinţifică economică, în
special în domeniul economiei mondiale şi al economiei
naţionale, al valorificării superioare a resurselor naturale ale ţării
noastre, al strategiilor bancare şi al managementului.
am condus activitatea de doctorat a peste 70 de cercetători
români și străini, incusiv din țări dezvoltate din punct de vedere
economic și cultural științific;
documentări, specializări și schimburi de experiență în țări
precum: Austria, Belgia Germania, Italia, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia, Rusia, Suedia, Ungaria

•

Apartenenţă la asociaţii
profesionale:

•
•
•
•
•
•
•
•
Informatii suplimentare

•

Diploma şi medalia „Man of the Year”, conferite de către
American Biographical Institute of International Research pentru
realizările deosebite şi pentru nobilul exemplu pe care-l dă semenilor
săi şi întregii comunităţi
Diploma şi medalia „2000 outstanding Intelectuals of the 21st
Century” (2000 dintre cei mai de seamă intelectuali ai secolului 21) pentru contribuţia deosebită adusă învăţământului superior şi
economic
Diploma şi medalia „21st Century Award for Achievement” –
conferite de Centrul Biografic Internaţional – Cambridge
pentru recunoaşterea realizărilor deosebite în învăţământul
superior
“Universal Award of Accomplishment” acordat de American
Biographical Institute Premiul este acordat unui grup select de
personalităţi ale căror realizări de-a lungul vieţii au contribuit în mare
măsură la succesul din diferite domenii

Distincții internaționale:
•

•

Distincţii naționale:

2009-2011 membru al Colegiului Central de Onoare al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
numit prin ordinul ministrului nr. 4496/2009
2008-2012 vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor
din România
membru în Consiliul de onoare şi asociat fondator al Asociaţiei
pentru Studii şi Prognoze Economico - Sociale
membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Generale a
Economiştilor din România (AGER)
aproximativ 20 de ani am fost membru al Consiliului Naţional al
Comerţului Exterior al României
membru al „International Association For Conservation of
Natural Resources and Energy”, New York
membru al “New York Academy of Sciences”
Deputy Director General – Reprezentant al Centrului Biografic
Internaţional – Cambridge
fost membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare

•

•

•
•
•
•
•

Diploma de onoare – pentru rezultate remarcabile aduse la
dezvoltarea şi cercetarea managementului afacerilor
economice internaţionale, în cinstea meritelor de făuritor de
şcoală, acordată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, cu
ocazia implinirii a 100 de ani de la infințarea Academiei de
Studii Economice din București
Diploma „Virgil Madgearu cu Medalie de Aur - Meritul
Universitar” acordată de Senatul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti
Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler - pentru merite
deosebite în activitatea ştiinţifică şi didactică, pentru modernizarea
şi promovarea reformei în învăţământ
Premiul „P.S. Aurelian” al Academiei de Ştiinţe a României –
pentru lucrarea Evoluţii contradictorii în economia mondială,
Editura Politică
Premiul I.C. Brătianu – pentru Excelenţă în carieră acordat de
PNL Argeş
Diploma de excelenţă conferită de Academia de Studii

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Economice Bucureşti - pentru prodigioasa activitate profesional
ştiinţifică şi pentru contribuţia adusă la afirmarea şcolii superioare
economice
Diplomă de excelenţă conferită de Asociaţia Generală a
Economiştilor din România – economist cu rezultate meritorii în
cercetare şi învăţământ
Diplomă prin care se oferă titlul de „Fiu al Argeşului” conferită
de Consiliul Judeţean Argeş pentru prestigiul moral, profesional şi
civic, cu prilejul „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului
Cetăţean de Onoare al municipiului Piteşti – pentru contribuţia
adusă la dezvoltarea învăţământului superior privat din
municipiul Piteşti
Cetăţean de Onoare al municipiului Brăila
Cetăţean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea
Cetăţean de Onoare al comunei natale Făgeţel, Olt
Medalie şi diplomă de excelenţă din partea Episcopiei
Râmnicului pentru merite deosebite în pregătirea şi promovarea
tinerii generaţii
Medalie şi diplomă de excelenţă din partea Episcopiei Dunării
de Jos
Diploma de excelenţă conferită de Asociaţia Română de
Marketing – în semn de preţuire a eforturilor şi rezultatelor
remarcabile în prefigurarea ofertei educaţionale private în România,
pentru punerea în operă a unui nou model de logistică educaţională
în patrimoniul cultural naţional
Diploma de excelenţă conferită de Asociaţia Română de
Marketing – în semn de recunoaştere şi preţuire a remarcabilei sale
contribuţii la dezvoltarea cercetării de piaţă şi a ştiinţelor
economice româneşti, pentru spiritul antreprenorial şi rezultatele
fără egal în dezvoltarea marketingului educaţional şi promovarea
valorii în învăţământul privat din România
Diploma de excelenţă conferită de Ziarul Argeşul la categoria
„Cel mai apreciat cadru didactic”

Prof. unv.dr. Alexandru PUIU

LISTA DE LUCRĂRI
Teza de doctorat:

➢ Valorificarea superioară a resurselor naturale, Ed. Academiei României, Bucureşti, 1969
Cărţi premiate:
➢ 1983 - Premiul P.S. Aurelian al Academiei României pentru cartea Evoluţii contradictorii în
economia mondială, Ed. Politică, Bucureşti, 1983
Cărţi în limbi străine:
➢ Banking strategies – one of the causes of the crisis of the Romanian economy, „Economic
Independence” Publishing House, 2004
Activitate ştiinţifică şi publicistică:
a) Cărţi / Cursuri publicate (40 de cursuri şi manuale), dintre care în ultimii 10 ani:
➢ Alexandru Puiu , Management – analize şi studii comparative, ediţia a III -a, Ed. Independenţa
Economică, Piteşti, reeditată 2019
➢ Alexandru Puiu, Management în afacerile economice – Promovare, negociere, contractare, tratat,
vol. I, ediţia a V-a, Ed. Independenţa Economică, reeditată 2019
➢ Alexandru Puiu, Managementul afacerilor economice. Tehnici de afaceri economice interne şi
internaţionale, vol. II, ediţia a V-a, Ed. Independenţa Economică, reeditată 2018
➢ Alexandru Puiu, Andreea Gangone, Nicoleta Belu, Politica socială a întreprinderii – note de curs,
Ed. Independenţa Economică, 2011
➢ Alexandru Puiu (coord.), Nicoleta Belu, Denisa Parpandel, Gianina Ciorăsteanu, Iuliana Talmaciu,
Management – curs aplicativ, Ed. Independenţa Economică, 2010
➢ Alexandru Puiu (coord.), Gianina Ciorăsteanu, Denisa Parpandel, Iuliana Talmaciu, Carmen Pirnea,
Mihaela Mărăcine, Management si tehnici de afaceri economice – curs aplicativ, Ed. Independenţa
Economică,2010
➢ Alexandru Puiu (coord.), Gherman Liliana, Dugan Silvia, Dindire Laura, Munteanu Andreea,
Negociere-contractare în afaceri economice – curs aplicativ, Ed. Independenţa Economică, 2010
➢ Alexandru Puiu (coord.), Camelia Vechiu,Nicoleta Belu, Mariana Buican Economia naţională a
României – curs aplicativ, Ed. Independenţa Economică, 2010

➢

Alexandru Puiu, Management în afacerile economice – Promovare, negociere, contractare, tratat,
vol. I, ediţia a V-a, Ed. Independenţa Economică, 2008

➢

Alexandru Puiu (coord.), Managementul tehnicilor de afaceri – dicţionar de termeni, Ed.
Independenţa Economică, 2008, program PHARE /2005/017-553.04.02.02.01.218

➢

Alexandru Puiu, Management – analize şi studii comparative, ediţia a III-a, Ed. Independenţa
Economică, 2007

➢

Alexandru Puiu, Managementul afacerilor economice. Tehnici de afaceri economice interne şi
internaţionale, Ed. Independenţa Economică, 2007

➢ Alexandru Puiu (coord), Relaţii Internaţionale – note de curs, Ed. Independenţa Economică, 2007
➢ Alexandru Puiu, Management – analize şi studii comparative, ediţia a II-a, Ed. Independenţa
Economică, Piteşti, 2004
b) Articole/studii publicate (500 articole şi comunicări), din care:
➢ Alexandru Puiu, Valorificarea raţională a resurselor naturale – strategie prioritară a economiei
româneşti, Conferinţa internaţională, Knowledge Economy, Chalenges of the 21St Century , Piteşti,
2015
➢ Alexandru Puiu, Industrializarea – prioritate esenţială în gândirea şi politica economică românească
timp de două secole, abandonată în ultimele două decenii, Conferinţa anuală „Probleme actuale ale
economiei naţionale şi regionale, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, 2013
➢ Alexandru Puiu, Stiluri de conducere. Tipuri de manageri, Revista Strategii Manageriale, nr. 4/2011
➢ Alexandru Puiu, Unirea din 24 ianuarie 1959. Formarea statului român modern. Marile reforme ale
domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Editorial), Revista Strategii Manageriale, nr. 1/2011
➢ Alexandru Puiu, Laura-Maria Dindire, Andreea Munteanu, Analiza dimensiunii percepţiei protecţiei
intereselor şi drepturilor studenţilor în calitate de consumatori, în contexte naţionale diferite,
Amfiteatru Economic Journal, Volume XIV, No.28, 2010, ISSN 1582 - 9146
➢ Alexandru Puiu, Managementul ştiinţific-factor principal al performanţei în toate domeniile de
activitate, Revista Strategii Manageriale, nr. 1/2009
➢ Alexandru Puiu, Iuliana Scarlătescu „Delimitări teoretico-metodologice pentru elaborarea strategiei
municipiului Piteşti; o schiţă de Analiză S.W.O.T.”, Simpozion internaţional Strategii ale
comunităţilor locale. Studiu de caz municipiul Piteşti, Piteşti, 2008

➢

Alexandru Puiu, „Trăsături principale ale economiei şi politicii economice din România înainte de
intrarea în Uniunea Europeană”, comunicare susţinută în cadrul Simpozionului internaţional
„Perfecţionarea managementului micro şi macroeconomic în condiţiile unei economii funcţionale de
piaţă”, Piteşti, 2006, ISBN 978-973-7732-58-3

➢

Alexandru Puiu, Al. Isaic-Maniu „Aspecte privind situaţia economică a României”, comunicare
susţinută în cadrul Simpozionului internaţional „Potenţialul competitiv al economiilor naţionale ale

României şi Republicii Moldova” Piteşti 2003 şi publicată în volumul I „România şi Republica
Moldova. Potenţialul competitiv al economiilor naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă,
europeană şi mondială”, Academia Română, Centrul de Informare şi Documentare Economică,
Bucureşti, 2004, ISBN 973-618-028-X

Articole despre prof. univ.dr. Alexandru Puiu:
➢ Ioan Popa, „Alexandru Puiu – Passion for Building”, Amfiteatru Economic Journal, Volume XIV,
No.32, June 2012
c) Participări la contracte de cercetare ştiinţifică:
➢ consultant ştiinţific -„Studierea comportamenului de gestionare a deşeurilor în rândul
cetăţenilor din judeţul Argeş” , Contract de prestări servicii, valoare contract 5000 euro, 2010, beneficiar
final Consiliul Judeţean Argeş pentru proiectul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor solide în
judeţul Argeş”.

➢ manager

proiect - Strategia post-aderare a municipiului Piteşti pentru perioada 2007-2013,

2007-2008, Contract prestări servicii, beneficiar Primăria municipiului Piteşti.

➢ manager proiect - Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila pe perioada 2004-2008, 2003-2004,
Contract prestări servicii, beneficiar Primăria municipiului Brăila.

➢ manager proiect - Modernizarea managementului tehnicilor de afaceri economice, 2008-2009.
Proiectul face parte din cadrul Programului Phare 2005, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea
resurselor umane, Promovarea învăţării continue pe parcusrsul întregii vieţi pentru calificarea şi
recalificarea forţei de muncă.

➢ manager

proiect - Program de instruire în vederea dezvoltării abilităţilor manageriale în

afaceri, 2004-2005. Proiectul face parte din cadrul Programului Phare 2003, Coeziune Economică şi
Socială, Dezvoltarea resurselor umane, Promovarea învăţării continue pe parcusrsul întregii vieţi pentru
calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

Prof. unv.dr. Alexandru PUIU

