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Informatii personale 
 

Nume/Prenume  NEŞTIAN ŞTEFAN ANDREI 
Adresa  BVD. DACIA  NR. 14, BL. SB3, ET.3, AP 12, IASI, JUD. IASI, ROMANIA 
Telefon  0040.232.201065  

Fax  0040.232.217000 
E-mail  nestian@uaic.ro 

 

Cetatenia  română 
 

Data nasterii  07.02.1975 
 

 Sex  Masculin 
 

Experiență profesională 
 

Perioda  septembrie  2020 - prezent  

Functia sau postul ocupat  Director al Departamentului de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor,  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activităților departamentului  

Numele si adresa angajatorului   Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. 
Carol I, nr. 11, 700506  

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie  

   

Perioda  ianuarie 2019 – august 2020 

Functia sau postul ocupat  Sef Birou Managementul Calității  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activităților universității pe domeniul managementului calității (acreditări, participare la 
clasamente internaționale, dezvoltarea sistemului de management al calității)  

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506  

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie  

   

Perioda  august 2007 - prezent 

Functia sau postul ocupat  Partener – Acționar / Consultant 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Conultanță de afaceri, Traininguri, Sprijin în dezvoltarea companiei 

Numele si adresa angajatorului   Truman Consultants, Iasi 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 Consultanță în domeniul finanțărilor nerambursabile; Consultanță managerială 

 

Perioda  februarie 2022 - prezent 

Functia sau postul ocupat  Profesor 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Management, Managementul calităţii, Managementul cunoștințelor organizaționale, Analiza și 
evaluarea performanțelor organizaționale, Proiecte de cercetare și consultanță în management; 
Human Resource Management, Competency and Talent Management; Basic theories in HRM 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506 
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Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie 

   

Perioda  octombrie 2013 – februarie 2022 

Functia sau postul ocupat  Conferențiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Management, Managementul calităţii, Managementul cunoștințelor organizaționale, Analiza și 
evaluarea performanțelor organizaționale, Proiecte de cercetare și consultanță în management; 
Human Resource Management, Competency and Talent Management; Basic theories in HRM 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie 

   

Perioda  februarie 2006 - octombrie 2013 

Functia sau postul ocupat  Lector 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Management, MRU (în lb. română și în lb. engleză), Managementul calităţii totale, Managementul 
cunoștințelor organizaționale, Analiza și evaluarea performanțelor organizaționale, Proiecte de 
cercetare și consultanță în management 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie 

 

Perioda  septembrie 2002 –  ianuarie 2006 

Functia sau postul ocupat  Asistent 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Management, Managementul Rersurselor Umane, Managementul calităţii totale  

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Educaţie 

Perioda  septembrie 2000 – septembrie 2002 

Functia sau postul ocupat  Preparator 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 seminarii Management şi Managementul Rersurselor Umane  

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 Educaţie 

Perioda  septembrie 1999- septembrie 2000 

Functia sau postul ocupat  Economist 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 sistemul de evaluarea a performanţelor angajaţilor 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, bvd. Carol I, nr. 11, 700506 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Administraţie 

 

Educatie si formare 
 

Perioda  Decembrie 2021 

Calificarea / diploma obținuta  Abilitare Conducere DOCTORAT – Afiliat la SDEAA (UAIC) 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Domeniul: MANAGEMENT  

Teza: " Contextual evolutions of knowledge management, performance management and general 
managerial theories " 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare  

 Abilitare  
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Perioda  Decembrie 1999 – Aprilie 2006  

Calificarea / diploma obținuta  DOCTOR, distincţia CUM LAUDE 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 SPECIALIZAREA: MANAGEMENT  

Teza: "Managementul calităţii în învăţământul superior" 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare  

 

 Studii doctorale 

Perioda  Septembrie 1998 – iunie 1999  

Calificarea / diploma obtinuta  DIPLOMA DE STUDII APROFUNDATE 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  

 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

 Studii post-universitare aprofundate 

Perioda  Septembrie 1993 – septembrie 1997 

Calificarea / diploma obținuta  DIPLOMA DE ECONOMIST 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL FIRMEI  

 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Studii universitare 

 
 

Membru în asociații 
profesionale 

 Societatea Academică de Management din România (SAMRO)  

Academy of Management (AOM) - USA 
 

 
 

 Aptitudini si competente 
personale 

Limba materna  ROMÂNĂ 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 

Limba franceză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

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

Competente si abilitati sociale  Sociabil, flexibilitate interculturala obținută prin trei stagii doctorale în Franța , conferințe şi  
participări la reuniunii ştiinţifice internaționale în Europa, abilitați de predare si antrenare dezvoltate 
in mediul profesional. 

Competențe și abilitați sociale  Sociabil, flexibilitate interculturală obținută prin trei stagii doctorale în Franța , conferințe şi  
participări la reuniunii ştiinţifice internaționale în Europa, abilități de predare și antrenare dezvoltate 
în mediul profesional. 

 

 

Competente și aptitudini 
manageriale 

 A. Competențe în domeniul managementului universitar, detaliate pe următoarele 

componente: 

 
Managementul calității în universități  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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• 1 an și 6 luni de experiență managerială la conducerea Biroului de Management al Calității al 

UAIC. 

• Stagiu Erasmus Staff - sept 2019 - SGGW - Warsaw University of Life Sciences, Polonia 

• Am obținut în 2006 titlul de Doctor în Management, distincția Cum Laude, cu teza 

”Managementul calității în învățământul superior”. 

• Am fost implicat în proiecte naționale / strategice privind managementul universitar: Calitate 

și leadership pentru învățământul superior (coord. Prof.dr. Adrian Curaj), Comunitate 

universitară pentru managementul calității în învățământul superior (coord. Prof.dr. Panaite 

Nica). 

• Am membru al Comisiei de Evaluare și Managementul Calității a UAIC din 2012 până în 2020. 

• În cadrul proiectului ”Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul 

superior”, am fost coordonator al unui grup de lucru format din experți, având printre rezultate 

și redactarea, în 2014, a ”Viziunii Universitatea orientată spre Managementul Calității Totale 

în 2025”. 

 
Management operațional în universitate 

• Din septembrie 2020 sunt Director al Departamentului Management, Marketing și 

Administrarea Afacerilor. 

• Am fost 4 ani coordonator al colectivului de Management din cadrul Departamentului 

Management, Marketing și Administrarea Afacerilor. 

• Membru al Consiliului facultății din 2020 și în perioada 2012-2016 

• Am fost membru al Consiliului facultății  

• Am participat în diferite roluri la activitățile de admitere ale facultății.  

• Am participat la activități de acreditare sau reacreditare a unor programe de studii. 

• Am fost membru și președinte al comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

din departament, precum și a unor posturi adminisrative din universitate 

 
Managementul cercetării științifice 

• Am fost membru al echipei care a redactat Strategia națională de Cercetare-Dezvoltare-

Inovare (CDI) a României pentru perioada 2007-2013.  

• Am fost membru al echipei care a analizat rezultatele implementării Planului național de CDI 

pentru perioada 1999-2006;  

• Am realizat și publicat analize privind indicatorii de performanță în domeniul cercetării 

științifice. 

• Am susținut cursul ”Managementul calității în organizarea activității de cercetare” în cadrul 

proiectului POSDRU ”Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de 

resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiinţele Vieţii, Mediului şi 

Pământului”, coordonat de Universitatea București, UAIC fiind partener. 

 
 

B.  Competențe în domeniul managementului strategic, al managementului operațional și al 

managementului proiectelor, detaliate pe următoarele componente: 

 
Planificare strategică 

• Am participat, în calitate de expert sau de consultant cu contract, la multiple activități de 

planificare strategică și de foresight pentru entități organizaționale de mari dimensiuni 

(companii și componente ale sistemului național de învățământ superior), concepând 

metodologii de lucru și redactând efectiv documentele de planificare rezultate. 

• 2010 -2020 - Consilier pe probleme de management al Directorului General al Companiei 

Antibiotice din Iași, abordând frecvent probleme de nivel strategic. 

 
Management operațional 

• În calitate de consilier pe probleme de management a Dir. General al Companiei Antibiotice 

din Iași, am participat la analiza activității managerilor din companie,  la implementarea unor 

soluții la problemele identificate și la dezvoltarea sistemului de management al companiei. 
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• Din 2007 sunt acționar și sunt implicat în derularea activităților unei firme care se ocupă de 

redactarea și implementarea de proiecte de atragere de finanțări nerambursabile. 

 
Managementul proiectelor 

• Am participat în variate roluri (membru, expert, trainer, coordonator de grup de lucru, 

coordonator de proiect) la mai mult de 15 proiecte, unele de dezvoltare instituțională, altele 

de cercetare și, o ultimă categorie, cele dedicate unor beneficiari externi universității.  

• O experiență suplimentară amplă vine din activitatea derulată în cadrul propriei afaceri, care 

se ocupă exclusiv cu managementul proiectelor.    

 
 

C.  Competențe în domeniul cercetării 

• Am realizat o activitate de cercetare și de publicare a rezultatelor cercetării care mi-a facilitat 

obținerea gradului didactic de Conferențiar universitar în anul 2014 și indeplinirea în prezent 

a criteriilor de abilitare pentru coordonarea de teze de doctorat. 

• Am fost membru al echipei care a redactat Strategia națională de Cercetare-Dezvoltare-

Inovare a României pentru perioada 2007-2013 și al echipei care a analizat rezultatele 

implementării Planului național de CDI pentru perioada 1999-2006;  

• Am realizat și publicat analize privind indicatorii de performanță în domeniul cercetării 

științifice. 

• Sunt abilitat s[ coordonez teze de doctorat din Decembrie 2021.  

• Sunt membru al comisiilor de îndrumare pentru doctoranzi în domeniul Managementului.  

• Am activitate ca membru al comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat 

• Am coordonat peste 300 de teze de licență și peste 150 de teze de disertație 

• Am activitate de evaluator al articolelor științifice pentru 4 reviste indexate în BDI. 

 

 

Competente si aptitudini artistice  Aptitudini de desen şi pictură dezvoltate în familie, bună cultură artistică. 

Informatii suplimentare   

Anexe  Anexa 1 – Activitate ştiinţifică 

 


