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Nume / Prenume
Adresă(e)

Drăghici Constantin
Mărăcineni , judeţul Argeş, nr. 394

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

ec_draghici2005@yahoo.com
Română
14.octombrie.1950
masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

aprilie 2012 – prezent
Prorector Universitatea din Piteşti
•
•
•
•
•

Relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul economico – social;
Centrul pentru consilierea şi orientarea profesională;
Centrul pentru colaborarea cu foştii studenţi şi mediul economico – social;
Baza materială şi activităţi sociale;
Serviciul intern de prevenire şi protecţie.

martie 2008 – aprilie 2012
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice
• analizează şi propune structura Facultăţii pe profiluri, specializări/programe, departamente şi
catedre;
• propune măsuri care vizează optimizarea învăţământului la nivel universitar;
• avansează sau analizează propunerile de fiinţare sau desfiinţare de departamente, programe,
catedre;
• se ocupă, în colaborare cu şefii de catedră, de elaborarea planurilor de învăţământ şi a statelor
de funcţiuni în conformitate cu standardele în vigoare;
• analizează criteriile de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare din facultate, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
• elaborează şi propune metode noi de evaluare a cunoştinţelor studenţilor şi masteranzilor la
diferite forme ale procesului de învăţământ;
• iniţiază şi realizează controale periodice asupra modului cum se desfăşoară procesul de
învăţământ în cadrul facultăţii.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ
Perioada

2007-2008

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

2004 – 2007
Şef Catedră, Economie şi Administrarea Afacerilor, Profesor univ. dr.
- Activitate de predare cursuri şi susţinere de seminarii la disciplinele Management general,
Managementul calităţii, Managementul activităţilor de comerţ,Managementul aprovizionării,
Managementul vânzării, Managementul relaţiilor cu furnizorii, Managementul relaţiilor cu clienţii, Tehnici
promoţionale.
- Activitate de îndrumare lucrări de diplomă şi disertaţie la specializările Managementul Firmei,
Administraţie Publică, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Administrarea Afacerilor,
Managementul Afacerilor - masterat.
- Participare la Comisii evaluare teze de doctorat: A.S.E. Bucureşti ( 20 comisii) Universitatea din
Craiova (1 comisie).
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

învăţământ

Perioada

2001 – 2003

Funcţia sau postul ocupat Şef Catedră, Management – Marketing, Conf. univ. dr., titular.
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

- Activitate de predare cursuri şi susţinere de seminarii la disciplinele Management general,
Managementul calităţii, Managementul activităţilor de comerţ,Managementul aprovizionării,
Managementul vânzării.
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

învăţământ

Perioada

1998 – 2000

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Lector univ. dr. şi Conf. univ. dr., asociat
- Activitate de predare cursuri şi susţinere de seminarii la disciplinele Management general,
Managementul calităţii, Managementul activităţilor de comerţ,Managementul aprovizionării,
Managementul vânzării.
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada

1994– 1998

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în economie

Domeniile principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul Aprovizionării şi Desfacerii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
1997-1998

Calificarea / diploma obţinută
Domeniile principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Atestat expert

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia de Terotehnică şi Terotehnologie din România, Departamentul “Management industrial” de
lângă Academia de Studii Economice Bucureşti şi Universitatea Politehnică Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Calificarea / diploma obţinută
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Domeniile principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Centrul Naţional de Formare Continuă şi Asociaţia Naţională Patronală şi Profesională de Gospodărie
învăţământ / furnizorului de formare Comunală şi Locativă din România
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domeniile principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
1977-1982

Economist
Specializarea Comerţ
Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice Bucureşti
(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
1968-1972

Calificarea / diploma obţinută

Bacalaureat

Domeniile principale studiate /
competenţe dobândite

Secţia reală

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul teoretic “N. Bălcescu” Piteşti – forma de învăţământ seral.
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

franceză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba

F

Foarte bine

Vorbire
Citire

F

Foarte bine

Participare la
conversaţie
F

Bine

Scriere
Discurs oral

F

Bine

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de comunicare, capacitate de lucru în echipă
Capacitate organizatorică

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Microsoft Office, Internet Explorer

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Anexa 1
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Exprimare scrisă
F

Foarte bine

Anexa 1

Informaţii privind cărţile şi lucrările publicate
Elaborarea şi publicarea unui număr de:
▪ cărţi destinate pregătirii studenţilor, ca unic autor sau în colaborare, în domeniile managementului general, simulărilor decizionale,
managementului comercial, analizei stretegice, marketingului şi altele, publicate la edituri de prestigiu din ţară acreditate C.N.C.S.I.S.,
cu I.S.B.N., între care:
Daniela Mihai, C-tin Drăghici (2010) – Curs de analiză strategică a mediului concurenţial: manual universitar destinat pregătirii
studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti (ISBN 978-606-560-089-8; 152 pag.).

▪

-

C-tin Drăghici, Daniela Mihai, Mădălina Brutu (2010) – Curs de management: manual universitar destinat pregătirii studenţilor
de la învăţământul cu frecvenţă redusă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti (ISBN 978-606-560-088-1; 184 pag.).

-

C-tin Drăghici, Daniela Mihai, Cristina Micu (2010) – Managementul relaţiilor cu clienţii: manual universitar destinat pregătirii
studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti (ISBN 978-606-560-002-7; 216 pag.).

-

C-tin Drăghici, Daniela Mihai (2010) – Curs de managementul managementul aprovizionării şi vânzării: manual universitar
destinat pregătirii studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă redusă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti (ISBN 978-606-560100-0; 292 pag.).

-

Daniela Mihai, C-tin Drăghici (2009) – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – Vol. 1, Editura Sitech, Craiova (ISBN
978-606-530-677-6; 172 pag.).

-

Daniela Mihai, C-tin Drăghici (2009) – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – Vol. 2, Editura Sitech, Craiova (ISBN
978-606-530-678-3; 220 pag.).

-

C-tin Drăghici, Daniela Mihai (2008) – Managementul relaţiilor cu furnizorii, Editura Sitech, Craiova (ISBN 978-973-746-970-0;
502 pag.).

-

C-tin Drăghici, Daniela Mihai (2007) – Curs de management al activităţii de comerţ, turism şi servicii turistice, Editura Sitech,
Craiova (ISBN 978-973-746-488-0; 343 pag.).

-

C-tin Drăghici, Daniela Mihai (2008) – Proiect economic, Editura Sitech, Craiova (ISBN 978-606-530-016-3; 552 pag.).

-

C-tin Drăghici, G. Stănciulescu, Gh. Meghişan, C-tin Teleşpan, E. Ungureanu, T. Avramescu, Daniela Mihai (2007) – Teste
grilă pentru examenul de licenţă – specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Editura Sitech, Craiova (ISBN
978-973-746-489-7; 237 pag.).

articole, concretizate în analize, studii şi cercetări de profil, publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională sau internaţională,
indexate în baze de date internaţionale, sau în buletine ştiinţifice – cu ocazia unor conferinţe sau sesiuni de comunicări ştiinţifice
internaţionale organizate în ţară şi în străinătate, între care:
-

Prof. dr. Constantin Drăghici, Customer orientation of Romanian companies – major trend in the knowledge economy, Journal
of Legal Studies Anul VII, Nr. 1-2, Supplimentary Issue 3, 2012.

-

Prof. dr. Constantin Drăghici, Georgeta Grigore,Corina Grigore, Innovation and regional economic development, 7th
European Conference on Innovation and Entrepreneurship,(ECIE 2012) Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Instituto
Politécnico de Santarém, Portugal,20-21 September 2012, listed in the Thomson Reuters ISI Index Social Sciences &
Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings)

-

Prof. dr. Constantin Drăghici,
Volumul 56 (LVI), Nr. 3, 2011.

-

Prof. dr. Constantin Drăghici, Lect. dr. Popescu E.D., Motivating managers – brief analysis at S.C. Tasmania, Review of
General Management, Volume 12, Issue 2, 2010, p. 166-171.

-

Prof. dr. Constantin Drăghici, Prof. dr. Marian POPESCU,Lect. dr. Mădălina BRUTU, Improving structural organization of the
sales force, Buletin Ştiinţific, Seria Ştiinţe Economice, Nr. 9, , 2010, pp. 187-193, ISSN: 1583-1809.

-

Prof. dr. Constantin Drăghici, Asist. drd. Cristina MICU, Lect dr. Daniela MIHAI, The Impact of Climate Change on
SustainableTourism Development, Anale. Seria Ştiinţe Economice. Timişoara, Editura Mirton Timişoara, Vol. XVI/2010, pg. 737743, ISSN 1582-6333. (http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2010/126.%20Draghici%20Constantin.pdf)

-

Prof.dr. Constantin DRĂGHICI, Prof.dr.G.Stănciulescu, Lect dr. Daniela Mihai, Asist. drd. Cristina Micu, Organizational
reconsideration of the enterprise activity in business according to the business partnership integration for sustainable
development, Metalurgia International, Vol. XIV (2009) special issue no. 17, pg. 99-106, ISSN 1582-2214.
(http://www.metalurgia.ro/Metalurgia_international_special17_2009.pdf)
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