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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Brătianu Constantin 

Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48B, Sector 3, 030674  Bucureşti 

Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil: (004)074437904  

Fax(uri)  

E-mail(uri) cbratianu@yahoo.com; constantin.bratianu@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 12.12.1946 
  

Sex M 
  

Experienţa profesională  
01.01.2012 – present Profesor Emerit 
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor 
Academia de Studii Economice din Bucuresti 

  

Perioada 01.02.2005 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar titular 
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor 
Director, Centrul de Cercetari pentru Capitalul Intelectual 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management academic la nivelul unei catedre universitare şi managementul cercetării ştiinţifice la nivelul 
unui centru de cercetare universitară 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Administrarea Afacerilor 
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri universitare, cercetare ştiinţifică şi conducere de doctorat în domeniile: managementul strategic, 
managementul afacerilor, managementul cunoştinţelor şi managementul universitar. 

Perioada 01.01.2005 – 01.10.2005 

Funcţia sau postul ocupat Director general pentru învăţământul superior 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea politicilor guvernamentale în sistemul universitar românesc 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Toate problemele legate de învăţământul superior din România 

Perioada 01.01.2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predare de cursuri universitare şi coordonare lucrări de absolvire 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri universitare în domeniile: management şi management strategic. 

mailto:cbratianu@yahoo.com
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Perioada 08.02.2001 – 31.12.2001 

Funcţia sau postul ocupat Expert pentru ştiinţă şi învăţământ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analize şi elaborare documente de lucru pentru Comisia de Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport 

Numele şi adresa angajatorului Parlamentul României, Camera Deputaţilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultant pe probleme de legislaţie specifică domeniilor de ştiinţă şi de învăţământ 

  

Perioada 1.04.1998 – 07.02.2001 

Funcţia sau postul ocupat Director general pentru învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea politicilor guvernamentale în sistemul universitar 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei Naţionale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reforma în învăţământul superior românesc 

  

Perioada 1.05.2004– 31.05.2004 

Funcţia sau postul ocupat Visiting Professor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conferinţe, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Osaka University, Japan 

  

Perioada 1.12.1999 – 31.12.1999 

Funcţia sau postul ocupat Visiting Professor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conferinţe, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Science University of Tokyo, Japan 

  

Perioada 1.03.2000 – 31.03.2000 

Funcţia sau postul ocupat Visiting Professor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conferinţe, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului University of Mercantile Marine, Kobe, Japan 

  

Perioada 1.01.1996 – 1.02.2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar titular şi conducător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere doctorat, activităţi didactice,  conducere proiecte de diplomă şi cercetare ştiinţifică în 
domeniile: modelare şi simulare numerică în ştiinţă şi inginerie, management strategic, management 
universitar, managementul cunoştinţelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

   

Perioada 1.01.1995 – 31.12.1995 

Funcţia sau postul ocupat Visiting Scientist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică în domeniul modelării matematice a proceselor bifazice  

Numele şi adresa angajatorului Forschungszentrum, Karlsruhe, Germania 

  

Perioada 1.01.1992 – 31.12.1994 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, conducere proiecte de diplomă şi cercetare ştiinţifică în domeniile: inginerie mecanică, 
inginerie nucleară, modelare şi simulare numerică în ştiinţă şi inginerie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  

Perioada 1.01.1990 – 31.12.1991 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar titular 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, conducere proiecte de diplomă şi cercetare ştiinţifică în domeniile: 
Inginerie mecanică, modelare şi simulare numerică în ştiinţă şi inginerie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  

Perioada 1.01.1981 – 31.12.1989 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, conducere de proiecte de diplomă şi cercetare ştiinţifică în domeniile: energetică, 
inginerie mecanică, inginerie nucleară, modelare şi simulare numerică în ştiinţă şi inginerie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Politehnic Bucureşti 

  

Perioada 1.10.1976 – 31.12.1980 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand /Program Fulbright, SUA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică în domeniile: inginerie nucleară, modelare şi simulare numerică cu elemente finite 

Numele şi adresa angajatorului Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, SUA 

  

Perioada 1.08.1972 – 31.09.1976 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică în energetică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Politehnic Bucureşti 

  

Perioada 1.08.1970 – 1.08.1972 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică în energetică 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Politehnic Bucureşti 

  

 

 
Educaţie şi formare 

 

 

  

Perioada 15.10.1999 – 23.04.2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Management, Magna cum Laude 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   Academia de Studii Economice din Bucureşti 

  

Perioada  30.12.1977 – 30.12.1980 

Calificarea / diploma obţinută Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, S.U.A. 

 
 

Perioada 1.10.1976 – 30.12.1977 

Calificarea / diploma obţinută Master of Science 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, S.U.A.  

 
 

Perioada 1.10.1965 – 15.07.1970 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Institutul Politehnic Bucureşti 

 
 

Perioada 15.08.1961 – 15.07.1965 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Nicolae Bălcescu din Călăraşi 

 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza  

Limba  B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza B2 Franceza 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii multiculturale, comunicare eficientă scrisă şi orală, inteligenţă 
emoţională, inteligenţă interpersonală, spirit de echipă – toate au fost obţinute prin experienţă directă 
şi studii specifice  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership, viziune şi gândire stratgeică. Management strategic şi management operaţional. 
Managementul de proiect – au fost obţinute prin experienţă directă şi studii specifice 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe specifice managementului calităţii 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe în utilizarea Microsoft Office: Word, Excel şi powerPoint 

  

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe în domeniul cercetării ştiinţifice şi al inovării. Competenţe în elaborarea cursurilor 
universitare şi al realizării unor programe de training 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Activitate ştiinţifică 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reviste de specialitate 
 
 
 
 
 
  

Societăţi ştiinţifice 

Director al Centrului de Cercetări pentru Capitalul Intelectual, Academia de Studii Economice din 
Bucureşti. Co-Presedinte al conferintei internationale anuale: International Conference on Business 
Excellence, ICBE – Brasov, Romania. Membru in Comitetul Stiintific la doua dintre cele mai 
importante conferinte internationale in domeniul managementului cunostintelor si al capitalului 
intelectual: European Conference on Knowledge Management, European Conference on Intellectual 
Capital. 
 

 Publicaţii ştiinţifice: peste 35 de cărţi şi manuale universitare; peste 200 de articole în revistele de 
 specialitate şi volume ale unor conferinţe internaţionale. Peste 20 de contracte de cercetare ţtiinţifică. 
 In ultimii ani, Director de Grant pentru 3 granturi cu CNCSIS si participare la un grant european.  

 
Fondator Editor al revistei: Management & Marketing, cotata B+ de CNCSIS si inclusa in mai multe 
BDI, inclusiv in SCOPUS si ESCI 
Membru în colegii editoriale al mai multor reviste de specialitate: 

  Journal of Industrial Engineering and Management,  
Journal of Applied Quantitattive Methods, 
Revista de Management si Inginerie Economică, 
Romanian Journal of Budiness Ethics. 
 
Fondator si Presedinte al Societatii de Excelenta in Afaceri, Romania (2006-2012) 
Membru al:  
American Academy of Management, 
International Association of Knowledge Management 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 
Societatea Academică de Management din România. 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

 
 


