
 
 
 

 

  

Curriculum vitae  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Hapenciuc, Cristian-Valentin  
Adresă Suceava, România  

Contact  Fax 0230-520263; valentinh@seap.usv.ro         

Locul de muncă  Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Experienţa profesională  

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar doctor, conducător de doctorat domeniul ECONOMIE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Director Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 
str. Universitatii nr.13, Suceava 720229 

  

Alte competenţe şi aptitudini Apartenenţa la diverse societăţi şi asociaţii 
- Membru al Societăţii Ştiinţifice de Management din România 
- Membru al Balkan Association for Tourism Education & Research (BATER) 
- Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER), filiala Suceava 
- Membru în Consiliul Consultativ al Asociaţiei pentru Turism Bucovina 
-Membru C.I.R.E.T. (International Center for Research and Study on Tourism)  
- Membru al reţelei de cercetare şi educare în domeniul serviciilor din Romania (RENACESER) . 

Premii şi recunoaşteri ale activităţii ştiinţifice 
 

- Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei obţinut în anul 2005 pentru lucrarea Elemente de 
analiză şi prognoză în turism, Editura Junimea, Iaşi 
- din iulie 2005 expert evaluator proiecte din programul de Cercetare de Excelenţă, CEEX 2005 
- din octombrie 2004 expert evaluator proiecte de cercetare CNCSIS (Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) 

  

Alte competenţe şi aptitudini - Evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) din 2007  
- Expert evaluator în cadrul Programului naţional de inovare, 2007-2013, Agenţia Managerială 
de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic, Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică (ANCS)  
- Diploma de excelenţă – AFER obținută în anul 2007 
- Membru în consiliul ştiinţific al The Annals of the "Stefan cel Mare" University Suceava, și 
al Revistei de Management și Marketing 
- Membru în consiliul ştiinţific al Revistei Amfiteatru Economic, www.amfiteatrueconomic.ro 
- Editor coordonator la Revista de turism, publicaţie bianuală de studii economice şi cercetări în 
turism, www.revistadeturism.ro, revistă indexată în baze de date internaţionale 

Informaţii suplimentare Realizarea a peste 80 studii, analize, articole, lucrări, publicate în reviste de specialitate sau 
prezentate la diverse manifestări ştiinţifice. peste 30 articole cotate ISI sau indexate în baze de 
date internaţionale. 

Autor a 6 cărţi (unic autor)  

Autor a 6 cursuri universitare şi caiete de seminar  

Colaborator, coautor sau coordonator la 11 cărţi  

Autor şi colaborator la elaborarea a peste 30 granturi şi contracte de cercetare pe parcursul 
anilor 1995-2016, din care 23 sunt aprobate şi au fost finanţate.  
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