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Pascariu Gabriela Carmen
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Profesor universitar doctor, domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale

Experienţa profesională
Perioada Iulie 2001 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor (cu titlu de conferenţiar până la 1 octombrie 2006)
Director al Centrului de Studii Europene
Activităţi şi responsabilităţi principale Titular pe disciplinele: Integrare Europeană, Politici şi instituţii europene, Economie Europeană,
Turismul și dezvoltarea regională în politicile europene, Economie și politici regionale (activităţi de
predare, evaluare, coordonare de lucrări de licenţă si disertaţie)
Director al Centrului de Excelenţă Jean Monnet în Studii Europene;
Coordonator al Centrului de Documentare Europeană al Universităţii “Al. I Cuza” Iaşi
Conducător de doctorat – domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale (teme de cercetare în
dezvoltare regională: specializare regională; industrii creative, clustere și dezvoltare regională; turism și
dezvoltare durabilă; reziliență economică și dezvoltare regională, altele)
Activităţi de cercetare (domenii de interes: teoriile statice si dinamice ale integrarii, piata interna, politica
regionala şi coeziunea economico-socială, fonduri structurale, politici europene in turism, dezvoltare
turistica durabila, dezvoltare institutionala comunitara, politica europeana de vecinatate )
Director al Programului de Master în Studii Europene (dezvoltarea si monitorizarea actiunilor de
formare profesională, cercetare si informare in domeniul studiilor europene, promovarea cooperării
internaţionale, coordonarea mobilităţilor studenţeşti, promovarea dimensiunii europene a educaţiei şi
formării profesionale în Universitatea “Al. I Cuza” Iaşi)
Formator în domeniul studiilor europene și al managementului proiectelor
Inițierea și implementarea de proiecte de cercetare, consultanță, dezvoltarea resurselor umane,
dezvoltare instituțională prin programe cu finanțare europeană și națională
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare
Perioada Octombrie 1992 - iunie 2001
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar ( oct. 1992 – sept. 1997, asistent, oct. 1997 - iunie 2001, lector)
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare, cercetare, evaluare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare
Perioada Octombrie 1989 - septembrie 1992
Funcţia sau postul ocupat economist
Activităţi şi responsabilităţi principale Contabilitate bancara, inspector de credite
Numele şi adresa angajatorului Banca Agricola - Sucursala Neamt, Filiala Roman
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Bancar

Educaţie şi formare
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Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

noiembrie 1990 - martie 1999
Diploma de Doctor in Ştiinţe, Domeniul Economie, Specializarea Economie Politica
Economie politica, Relaţii Economice Internaţionale, Doctrine economice, Integrare europeană
Competente didactice, de documentare si de cercetare
Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000
6
Septembrie 1985 - septembrie 1989
Diploma de Licenţă în Economie, Specializarea Contabilitate şi Economie Agrară
Discipline de cultură economică și de specialitate în domeniul contabilităţii şi al economiei agrare
Universitatea "Al.I Cuza" Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Blv. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. *40.232.201000

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Franceza
Engleza
Competente şi abilităţi sociale

Ascultare

-

-

-

-

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Citire

Vorbire

Participare la
Discurs oral
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C2
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

-

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Înţelegere

Scriere

Exprimare scrisă
C1
B2

Utilizator
experimentat
Utilizator
independent

bune capacităţi de comunicare (inclusiv prin deschidere către formele IT), bune aptitudini de
comunicare si colaborare cu tineri (coordonarea unor programe de cercetare, cercuri ştiinţifice si
colaborarea la organizarea de evenimente),;
spirit de echipă (organizare de evenimente in colaborare cu diverse asociaţii, instituţii publice,
universităţi, colaborări in programe de cercetare);
capacitate ridicata de adaptare la medii multiculturale (participare la stagii si programe
intensive in străinătate, colaborare cu studenţii străini);
deschidere către cooperarea externa, relații cu societatea civilă (parteneriate la nivel
naţional si internaţional);
spirit inovator si dinamic (introducere de noi programe de studiu, lansare de proiecte, implicare
in activităţi extra-profesionale)
leadership (coordonarea echipei de colaboratori interni si externi ai Centrului de Studii Europene
- 25 de profesori, cercetători, specialişti in diverse domenii ale mediului privat si public;
coordonator al unui cerc studenţesc in studii europene)
spirit organizatoric (organizator al unor conferinţe si seminarii internaţionale, promovarea si
asigurarea logisticii pentru toata activitatea Centrului de Studii Europene ca departament interfacultăţi)
experienţă in domeniul managementului de proiect şi de echipă (30 de programe de
cercetare, consultanţă şi granturi de cercetare/dezvoltare, din care director la 15
programe).

Foarte bune competente de utilizare a programelor Office Word, Excel, PowerPoint si de comunicare
on-line
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Alte competenţe şi aptitudini

Specializari post universitare de scurta durata in tara si in strainatate:
- iulie 2005, Scoala de vara UNISO - Franţa (Universitatea in Societate), APART Romania
(Agentia Nationala pentru Parteneriatul Universitatilor su Mediul Economic si Social) si Le pole
Universitaire Normand (colaborarea universitatilor cu mediul de afaceri);
- septembrie 2000,Training în afaceri europene, Buşteni, organizat de Institutul European din
Bucuresti;
- octombrie 1998, Training în afaceri hoteliere, Fundaţia pentru Training în Management Hotelier
- Geneva, Universitatea "Al.I Cuza" Iasi;
- martie 1998 - aprilie 1998, Training în Integrare Europeană, Université des Sciences et
Technologie de Lille, France ;
- aprilie 1996 - iunie 1996, Training în Management, Institutul European de Management al
Afacerilor, Université deToulouse, Franta, în cadrul TEMPUS JEP 7801/94;
- oct 1993 – ian 1994, Training şi documentare în domeniul Relaţiilor Economice
Internaţionale, Université des Sciences et Technologie de Lille, France ;
Cursuri de formare continuă ca formator și pentru consultanţă pentru afaceri:
- 2011, curs CNFPA de formator (certificat de formator)
- februarie – iulie 2007, cursuri ARC în domeniul sistemelor de management al calităţii,
managementul mediului şi siguranţa alimentelor;
- iunie – decembrie 2002: Studii post-universitare pentru Consultanţă a IMM-urilor cu
activitate de comerţ exterior, organizate de Institutul Naţional pentru Dezvoltare Economică Bucureşti
în cooperare cu Asociaţia Internaţională a Francofoniei si CNAM Paris;
- octombrie 1998, Training în afaceri hoteliere, Fundaţia pentru Training în Management Hotelier
- Geneva, Universitatea "Al.I Cuza" Iasi
- aprilie 1996 - iunie 1996, Training în Management, Institutul European de Management al
Afacerilor, Université deToulouse, Franta, în cadrul TEMPUS JEP 7801/94;

Permis(e) de conducere

Categoria B
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peste 25 de ani de activitate didactică și de cercetare în învăţământul superior; expertiză în
educație și formare continuă în programe de licență, master, doctorat, formare post-universitară de
scurtă durată, formarea continuă a adulților;
profesor Jean Monnet (titulatură acordată de Comisia Europeană care confirmă competențele
profesionale în Studii Europene și implicarea în oferirea de cursuri și programe specifice către
grupuri țintă diversificate, inclusiv către specialiști din alte domenii și către societatea civilă)
începând cu anul universitar 2001/2002 (curs permanent), Catedră Jean Monnet (2004-prezent),
Centru de Excelenţă începând cu anul 2009);
studii şi cercetări concretizate în 21 cărţi, 30 de programe de cercetare/dezvolatre,
consultanţă, cursuri în domeniul integrării europene şi granturi de cercetare/dezvoltare,
peste 80 de conferinţe naţionale şi internaţionale, 72 de articole şi studii publicate;
expert evaluator CNCSIS (2007/2009), ARACIS (până în 2011), AUF, Leonardo, şi pentru
bursele Nicolae Titulescu;
membru în Comisia de Specialitate Științe Economie și Administrarea Afacerilor- CNATDCU
2011 - prezent – domeniul Economie și Afaceri Internaționale (comisie de certificare a diplomelor și
certificatelor la nivel național);
înfiinţarea si coordonarea unui centru de studii europene, integrat reţelei naţionale de centre de
excelenţă în domeniul studiilor europene, devenit Centru de Excelenţă Jean Monnet, cu
specializare în dezvoltarea regională;
coordonarea programului de Master în Studii Europene al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi;
programul oferă și certificate de formare continuă a adulților în discipline aferente studiilor europene
expert TEAM EUROPE (consultanta in integrare economica, politica regionala, politica agricola si
dezvoltare durabila in turism); (Team Europe este o rețea de experți conferențiari și formatori în
studii europene; integrarea în rețea este stabilită de Reprezentanța Comisiei Europene în baza
competențelor profesionale)
membru în Senatul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2003/2012
membru în Consiliul de Administrație al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2012/2017
participarea la programe de cercetare şi colaborare cu universităţi din ţară si din străinătate;
membru în Comitetul Regional de Planificare Nord-Est pentru elaborarea Planului de
Dezvoltare Regională, 2014-2020;
membru în Parteneriatul ADR Nord Est pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională
2007-2013;
membru in asociaţii naţionale şi internaţionale ( Asociaţia Romana de Studii ale Integrării
Europene, Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale, Asociația de Științe Regionale, Asociaţia
Europeana de Ştiinţe Regionale, Societatea Romana de Economie – SOREC, Fundatia Economist
2000 Iasi);
organizarea de conferinţe, mese rotunde, dezbateri periodice pe domeniul integrării europene și
al dezvoltării regionale;
organizarea de conferinţe internaţionale in domeniul integrării si al dezvoltării regionale.

Informaţii suplimentare -

-

-

-

-

-

Listă

Iași, 27 ianuarie 2017
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