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INFORMAŢII PERSONALE Florian Marcel NUȚǍ 
 

  

 BR2, Brǎilei 58, Galați, 800090, Romania 

 Scrieţi numărul de telefon     +40 0733180413      

 floriann@univ-danubius.ro   

Scrieţi adresa paginii web personale   

florian100780   

M | Date of birth 10/07/1980 | Nationality Romanian  

 
                                        POZITIA Expert follow- up 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

(proiecte de 
cercetare/dezvoltare) 

 
 
 

 
 

2007-2009 Director de proiect 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

▪ Activităţi de proiectare, implementare şi management de proiect.  

CNCSIS TD PN-II Environmental protection accounting in the contemporary economy 

2008-2011 Coordonator echipă de cercetare partener 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

▪ Activităţi de proiectare, implementare şi management de proiect. 

CNMP PN-II – Program Parteneriate “Studies on the SMEs Sector’s Competitiveness as key of 
Regional and Local Sustainable Development through Economic and financial Policies”, Cod 
contract: 4141/92121/2008 

2009 Membru în echipa de proiect 

Universitatea Danubius din Galaţi 

▪ Activităţi de cercetare 

LLP-LDV/TOI/2007/IT/403, Training service for operators in the system of lifelong learning and 
Professional Formation and active labour politics”, 2007 - 2010, Leonardo da Vinci, promoter 
Provincia di Perugia, Italia 

2010 Membru în echipa de proiect 

Universitatea Danubius din Galaţi 

▪ Activităţi de cercetare 

UEFISCDI – „Absolvenţii şi piaţa muncii” APM 

2009-2010 Membru în echipa de proiect 

Universitatea Danubius din Galaţi 

▪ Activităţi de cercetare 

EC 151394-2009 A08-DE, „Analysis of the role of Creativity and Innovation in school curricula in the 
EU 27”, 2009 - 2010, contractor Empirica GmbH, Germany 

2011-2013 
 
 
 

Director de grant 

ASE Bucureşti 

mailto:floriann@univ-danubius.ro
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▪ Activităţi de proiectare, implementare şi management de proiect. 

Proiect individual de cercetare post doctorală: “Developing a model for a socio-responsible SME”. 
Finanţat prin POSDRU/89/1.5/S/59184  

2015 Expert stagii de practică 

Universitatea Danubius din Galaţi 

▪ Activităţi de mentorat şi coordonare stagii de practică studenţi 

POSDRU ID 135953/2014, „Asigurarea succesului in cariera prin stagii de practica” 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

2016 - prezent Expert ARACIS 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

▪ Activităţi de evaluare a calităţii instituţionale şi a programelor de studii din  învăţământul superior 

 

2015 - prezent Conferenţiar univ. dr.  
 

Universitatea Danubius din Galaţi 

 ▪ Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice şi administrării afacerilor 
 Tipul sau sectorul de activitate :   educaţie şi cercetare 

2014-prezent Prorector pentru activitatea de cercetare ştiinţifică 

 Universitatea Danubius din Galaţi 

 ▪ Activităţi specifice de planificare, orientare şi administrare a activităţilor de cercetarea ştiinţifică 

 Tipul sau sectorul de activitate :   educaţie şi cercetare 

  

2012-2014 Şef Birou de administrare a cercetării 
 Universitatea Danubius din Galaţi 

 ▪ Activităţi specifice de administrare a activităţilor de cercetarea ştiinţifică 
 Tipul sau sectorul de activitate :   educaţie şi cercetare 

2009 - 2015 Lector univ. dr.  
 

Universitatea Danubius din Galaţi 

 ▪ Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice şi administrării afacerilor 
 Tipul sau sectorul de activitate :   educaţie şi cercetare 

2012 (1 iunie-31 iulie) Cercetător visiting  

Universitatea din Messina, Italia  

 ▪ Cercetare: comportament socio-responsabil al întreprinderii, CSR, economia mediului 

 
Tipul sau sectorul de activitate :  educaţie şi cercetare 

2010-2013 Cercetător post-doctorat 

ASE Bucureşti 

 ▪ Cercetare: comportament socio-responsabil al întreprinderii, CSR, economia mediului 

 
Tipul sau sectorul de activitate :   educaţie şi cercetare 

 
 

2005 – 2009  Doctorand, asistent de cercetare 
 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 

 ▪ Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice şi administrării afacerilor 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

ANEXE   

 

28.08.2019  

 
Tipul sau sectorul de activitate :   educaţie şi cercetare 

2005 – 2009  Doctorat Replace with EQF 
(or other) level if 

relevant 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 
▪ Teza de doctorat: Contabilitatea protecţiei mediului în economia contemporană  

   

2003 – 2005  Masterat Replace with EQF 
(or other) level if 

relevant 

Universitatea Dunăre de Jos din Galaţi   
▪ Expertiză contabilă, contabilitate de gestiune, contabilitate naţională, reglementări fiscal şi de 

raportare financiar-contabilă  
  

2005 – 2009  Economist licenţiat Replace with EQF  

(or other) level if  

Universitatea Dunăre de Jos din Galaţi  relevant 

 ▪ Finante publice, finantele intreprinderii, operatiuni bancare, contabilitate  

Limba(i) maternă(e) Romanian 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză B1 B1 B1 B1 B1 

  

Franceză A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Experienţă relevantă   

 

 
 

 
- Membru în Comisie evaluare plan de învăţământ FSE (2012) 
- Membru în Comisia de evaluare anuală a performanţelor didactice şi de cercetare 

a cadrelor didactice (2017-2018) 
- Expert ARACIS – domeniul Contabilitate 
- Formator certificat 51/58/20.03.2009 

 

 

*Lista de lucrări 
 

  


