CURRICULUM VITAE

Numele şi prenumele: CONSTANTIN C. SĂLCEANU
Adresa actuală:
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Titluri ştiinţifice:
 În data de 4 mai 1988 - am susţinut teza de doctorat cu tema „Sisteme de indicatori
tehnico-economici pentru construcţia de locuinţe în Municipiul Iaşi” la Institutul
Politehnic „Gh. Asachi”, Facultatea de Construcţii Iaşi, catedra de Conducere şi
Organizare, sub îndrumarea competentă a regretatului prof. univ. dr. ing. Constantin
C. Mihăilescu.
Titlul ştiinţific de doctor inginer a fost acordat prin hotărâre a Consiliului Profesoral
al Institutului Politehnic Iaşi şi confirmat prin ordinul Ministrului Educaţiei şi
Învăţământului nr. 7812 din 23 iulie 1988
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Poziţii ocupate în învăţământ (activitate didactică)
 Asistent universitar, Institutului Politehnic Iaşi (Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” Iaşi), în cadrul Catedrei de Organizare şi Conducere, pentru disciplina Economia Construcţiilor, concurs desfăşurat în martie 1979;
 Cercetător ştiinţific – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi în cadrul
colectivului de Cercetare economică şi management al Catedrei de Management
şi Ingineria Sistemelor de Producţie – martie 1990 – februarie 1991;
 Lector univ. dr. (Şef lucrări) – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi,
titularizat prin concurs desfăşurat în luna noiembrie 1990;
 Conferenţiar univ. dr. - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, în cadrul
Catedrei de Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie, titularizat prin
concurs desfăşurat în semestrul I / 1992;
 Conferenţiar univ. dr. Fundaţia Academică „Petre Andrei” - Universitatea „Petre
Andrei” Iaşi – Facultatea de economie, prin transfer în semestrul I / 1996 ÷ 2000;
2004 – 2008 Fundaţia Academică „Petre Andrei” - Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
– Cercetător
Din octombrie 2007 - Conferenţiar univ. dr. Universitatea „Gh. Zane” Iaşi;
 Din 0ctombrie 2010 – Profesor univ. dr. Universitatea Gh. Zane Iaşi
 Din 15 septembrie 2013 – Profesor universitar la Facultatea de Economie în
cadrul Universităţii „Petre Andrei din Iaşi”
Experienţa în producţie:
 Inginer responsabil la lucrările de dublare a liniei CF pe linia Paşcani - Iaşi,
punctul de lucru staţia Ruginoasa, consolidare Pietrişul - august 1974 – decembrie
1976;
 Inginer în cadrul serviciului Producţie (programarea, lansarea şi urmărirea producţiei
de Căi Ferate - CF) în şantierul 61 Construcţii Căi Ferate din cadrul Regionalei Căi
Ferate Iaşi, ianuarie - 1976 - mai 1976;
 Locţiitor şef de lot la lotul Iaşi. şantierul 61 CF la lucrările din Iaşi, linia largă Iaşi –
Ungheni, linia Dorohoi – Iaşi, staţia Dângeni - iunie 1976 - decembrie 1976;
 Trustul de Construcţii Iaşi: • şef punct de lucru, conducătorul şi coordonatorul
execuţiei lucrărilor din Centru Civic Iaşi;
• şantierul 7 Răspândiri;
• şef proiect (în cadrul atelierului de proiectare ai TCM) ianuarie 1977 ianuarie 1979;
 Institutul de Cercetare şi Proiectare Moldova (ICPROM) Iaşi - şef colectiv DOCEC –
Devize din cadrul Atelierului de documentaţii tehnico - economice – februarie septembrie 1979;
 În perioada 1987 – 1989 am fost expert judiciar în cadrul judecătoriei Iaşi pe
probleme de expertize judiciare la construcţiile de locuinţe şi lucrări de mare
importanţă din economia judeţului Iaşi;
 Din august 2003 2014 membru în Consiliul de Administraţie RATP Iaşi – având ca
responsabilitate în cadrul acestuia activitatea managerială privind transportul în
comun în Municipiul Iaşi;
Funcţii în structuri de conducere universitare
 Şef de Catedră, Catedra de Management şi Marketing în cadrul
secţiei
„Management, turism şi comerţ”, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi. - l999- 2000;
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 Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de economie şi membru al Senatului
Universităţii „Petre Andrei”. - 2000 – 2004;
 Membru în comisiile privind promovarea tinerelor cadre didactice la Facultatea de
Economie - 2001 ÷ 2003;
 Decan al facultăţii de Marketing a Universităţii „Gh. Zane” Iaşi – din oct. 2008
Alte activităţi didactice
 Preşedintele comisiilor de bacalaureat de la licee din: Târgovişte - 1987, Buzău 1988, Alba-Iulia - 1989, Iaşi - 1991, Cernavodă- -1992, şi Rădăuţi 1993;
 Profesor asociat la Institutul de Studii Europene „Ştefan Lupaşcu” – secţiile
Management – Marketing şi Administraţie Publică pentru disciplinele: strategii ale
întreprinderii, Economia şi gestiunea întreprinderii, Marketing – elemente de bază,
Cercetări de marketing promoţional.
 Colaborator cu CEGEP DU VIEUX MONTREAL -Service des studes în domeniul
MRU.
 Preşedinte de Comisie de Bacalaureat – Galaţi - 2003.
 Referent ştiinţific pentru cartea: ”Management eficient” a d-lui conf. Gilda Gavrilaş.Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 În toată această perioadă am condus examenele de licenţă a peste 100 absolvenţi la cele
trei Universităţi ieşene - Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Universitatea „Petre
Andrei” şi Institutul de Studii Europene „Ştefan Lupaşcu”, cu rezultate foarte bune –
grad de promovabilitate 98%.
 Din 2016 .Susţinerea de cursuri de „Formare continuă – comunicare şi relaţii
publice”În cadrul Fundaţiei de Arbitraj şi Mediere Iaşi
Recunoaşteri ale pregătirii profesionale
 În anul 1995 am susţinut examenul de atestare şi recunoaştere FIMAN în domeniile
management şi marketing
 2000 - specialist în management personal şi marketing profesional la Network
Twenty One – România, şi comerţ electronic – on linne- în Grecia, SUA, China ;
 2004 - am fost selectat de către Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ pentru
„Programul de perfecţionare profesională a managerilor de la nivelurile medii şi de
linie din IMM – uri” – proiect pilot cu finanţare PHARE.
 În luna noiembrie 2004 am fost numit manager de proiect în cadrul Ministerului
Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţelor pentru tema – Zona metropolitană
Iaşi, în colaborare cu Habitat Proiect Iaşi.
 2006 - Acreditare CNCSIS – expert în domeniul management-marketing.
 Type of expert – Evaluator/reviewer – ex. 2006c113777 PF6/PF7
 2007 membru ISINI International Society for Intercommunication of New Ideas
(2005 – 2007 – sediul USA), (2007 – 2009 – sediul România)
 Consultant ING – planuri de asigurare şi investiţii – SMART, cod 39756/2007.
 Consultant în cadrul Regiunii de Nord – Est pentru IMM pe probleme de
Management de Proiect - 2010
Activitatea productivă
Activitatea din timpul stagiului în producţie dar şi implicarea ulterioară în lucrări de
producţie şi cercetare de anvergură se poate sintetiza astfel:
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• participare la specializarea unităţilor de construcţii de căi ferate pe genuri de lucrări
(linii ferate, clădiri din transporturi, instalaţii şi telecomunicaţii);
• contribuţie directă la mecanizarea lucrărilor de construcţii şi de întreţinere la lucrările de
cale ferată dublare linie CF Paşcani - laşi;
• organizarea si tehnologia de execuţie a infrastructurilor de poduri de cale ferată folosind
instalaţia Benotto - pod km, 97 + 332 pe linia CF Iaşi - Dorohoi;
• studiul muncii şi al locului de munca din transporturi, locuinţe, ţinând seama de
dispersia teritorială, precum şi stabilirea criteriilor de alcătuire a formaţiilor de
muncă şi a normelor de muncă complexe, executate sub circulaţie sau în condiţii
deosebite;
• participare activă la introducerea sistemului de plata a muncii în acord global (şantierul
7 Răspândiri cu condiţii deosebite, datorate distantei mari de centru, în ceea ce
priveşte asigurarea cu resurse, condiţii de viată şi muncă);
• elaborarea de metodologii, criterii si modalităţi de stabilire a capacităţilor de
producţie a unităţilor de construcţii (TC Iaşi - baza de producţie);
• aplicarea unor studii privind aspecte ale măsurării şi raportării producţiei de
construcţii pe linia definirii calculării şi raportării indicatorilor de plan, a costurilor
de producţie, prin folosirea calculatorului electronic de calcul (Casa Cărţii, Hala
Centrala Iaşi);
• programarea lucrărilor şi urmărirea execuţiei, după metoda drumului critic la CPJ
Vaslui; şi antrepriza de Construcţii miniere Leşul-Ursului Suceava şi Cazinou
Vatra Dornei
• organizarea grupei de proiectare privind întocmirea documentaţiilor tehnicoeconomice cu ajutorul calculatorului folosind SICOP, subprogramul DOCEC II la
ICPROM Iaşi;
• conducerea colectivului de „Indicatori” la Habitat S.A privind indicatorii economici la
investiţiile privind construcţia de locuinţe în Municipiul Iaşi şi întocmirea Fişei de
indici;
• în cadrul activităţii de ACP ani participat la elaborarea documentaţiilor de preparaţii
la hala CFDP, grupul şcolar MIU Iaşi, NC la Facultatea de Electrotehnică şi
Economia;
• în cadrul colectivului de specialişti pentru elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice. privind reparaţiile curente şi capitale, am participat la evaluarea
deteriorărilor ca urmare a cutremurului din mai 1990 (conform deciziei nr. 522 -23
mai 1990);
• am urmărit şi monitorizat activitatea desfăşurată începând cu studiul de fezabilitate,
documentaţie tehnico-economică, licitare - oferta, execuţie şi decontare la "Sediul
punct central trecere frontiera - ALBITA" PTCF (iunie 1994 - septembrie 1997); şi
acestea sunt doar câteva din activităţile de producţie la care am luat parte în mod
direct şi care au contribuit în mod substanţial la formarea ca specialist şi ca formator
de specialişti.
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Activitatea ştiinţifică
Lucrări publicate: ca prim autor şi coautor din care cele mai reprezentative sunt enumerate mai
jos:
38 cărţi
9 îndrumătoare:
4 manuale pentru studenţii facultăţii de Construcţii, pentru disciplinele de conducere şi
organizare,
1 monografie
19 suporturi de curs
Peste 308 Articole publicate la diverse manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate
Articole publicate în reviste de specialitate
Articole comunicate, publicate sau acceptate pentru publicare la diverse
manifestări ştiinţifice şi reviste de specialitate din străinătate;
42. Contracte şi convenţii de cercetare
10 contracte grant
4 brevete de invenţii.
Organizarea de mese rotunde, seminarii, conferinţe;
Organizarea de laboratoare didactice şi/sau ştiinţifice
Aptitudini didactice, ştiinţifice, de cercetare şi manageriale:
 capacitate de mobilizare proprie şi a colectivului de lucru în activităţi didactice,
manageriale, politice;
 capacitate de analiză şi sinteză în activităţile desfăşurate;
 capabil de efort prelungit, concentrat şi susţinut în orice activitate, până la
finalizarea acesteia;
 abilităţi de comunicare în activitatea didactică, ştiinţifică şi publică;
 fermitate şi principialitate în luarea şi aplicarea deciziilor;
 spirit organizatoric – iniţiator şi coordonator ale unor activităţi profesionale,
capabil de a stabili un program viabil funcţie de priorităţile activităţilor iniţiate
sau coordonate;
 tenacitate în finalizarea proiectelor şi obiectivelor propuse.
Limbi străine: franceză mediu, germană mediu
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Hobby – uri
 muzică;
 literatură istorică;
 filatelie;
 automobilism;
 natură.
Telefon:
E-mail:
Iaşi, octombrie 2017
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