Curriculum vitae
Europass

Informații personale
Nume / Prenume

Prof.univ.dr. Potecea Gh. Valeriu
, București, România

Adresă(e)
Telefon(oane)

0372 120 107

Fax(uri)

021 318 35 66

E-mail(uri)
Naționalitate(-tăți)
Data nașterii
Sex

valeriu.potecea@rau.ro

Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Mobil:

Română
19 aprilie 1974
Masculin

2016 – prezent
Prorector
Parteneriate cu mediul socio-economic si activități studențești: organizarea de
evenimente pe teme antreprenoriale, cu impact direct asupra studenților,
inclusiv prin obținere de certificări, pe teme multidisciplinare și/sau care
vizează crearea de competențe transversale sau care oferă noi experiențe de
învățare studenților, organizate cu sprijinul unor instituții și organizațiilor
profesionale; gestionarea și asigurarea unor condiții optime de cazare în
căminul URA

Numele
și
adresa Universitatea Româno – Americană, Bd. Expoziției nr.1B
angajatorului
Tipul activității sau sectorul Educație și cercetare
de activitate
Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat

2008-2016
Decan al Facultății de Relații Comerciale și Financiar – Bancare Interne și
Internaționale, profesor universitar din 2011
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Activități și responsabilități Conducerea Facultății de Relații Comerciale și Financiar – Bancare Interne și
Internaționale, membru al Senatului Universității Româno –Americane,
principale

președinte al Consiliului Facultății, titular al disciplinelor Managementul
Afacerilor Internaționale, Negocierea Afacerilor Internaționale, Tehnici de
Comerț Internațional, Tehnica Tranzacțiilor Internaționale Complexe și al
disciplinelor cu predare în limba engleză International Business Management,
International Business Transactions și International Business Negotiation;
coordonator științific pentru lucrări de licență și disertație, președinte al
comisiilor de admitere, licență și disertație pe facultate

Numele
și
adresa Universitatea Româno – Americană, Bd. Expoziției nr.1B
angajatorului
Tipul activității sau sectorul Educație și cercetare
de activitate
Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat

2007-2008
Prodecan al Facultății de Studii ale Integrării Economice Europene,
conferențiar universitar din 2007

Activități și responsabilități Activitate didactică, de cercetare și administrativă
principale
Numele
și
adresa Universitatea Româno – Americană, Bd. Expoziției nr.1B
angajatorului
Tipul activității sau sectorul Educație și cercetare
de activitate
Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele
și
adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Experiența profesională

1997-2006

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele
și
adresa
angajatorului
Tipul activității sau sectorul
de activitate
Experiența profesională

1995-1996

Perioada

1994-1995

Lector universitar/ asistent universitar/ preparator universitar
Activitate didactică, de cercetare și administrativă
Universitatea Româno – Americană, Bd. Expoziției nr.1B
Educație și cercetare

Contabil
Activități de contabilitate primară, bancare și de vămuire
S.C. Automobile Bavaria S.R.L.
Import și comercializare de automobile și componente BMW
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Funcția sau postul ocupat

Economist

Activități și responsabilități Activități de planificare, traducere
principale
Numele
și
adresa S.C. Farmavet S.A
angajatorului
Tipul activității sau sectorul Distribuție de medicamente veterinare
de activitate
Educație și formare
2000-2006
Perioada
Calificarea / diploma obținută Doctor în Relații Economice Internaționale

Disciplinele
principale
studiate
/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
națională sau internațională
Educație și formare

Teza de doctorat „Noile coordonate ale comerțului cu produse agricole al
României în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”
Academia de Studii Economice Bucureşti

ISCED 8: Doctoral or equivalent level

2000-2002
Perioada
Calificarea / diploma obținută Diplomă de Studii Academice Postuniversitare în Comunicare și Relații
Publice

Disciplinele
principale
studiate
/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
națională sau internațională
Educație și formare

Relații publice. Comunicare organizațională, Tehnici de
negociere,Geopolitică și relații internaționale, Managementul resurselor
umane

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele
principale
studiate
/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Nivelul
în
clasificarea
națională sau internațională

1999-2000

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de
Comunicare și Relații Publice
ISCED 7: Master’s or equivalent level

Diplomă de Studii de Aprofundare în Sociologie Politică și Politica Bunăstării
Sociologie politică, Politici sociale și tipuri ale bunăstării, Guvernare și
administrație publică, Teorii politice contemporane
Universitatea din București, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie

ISCED 7: Master’s or equivalent level
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Educație și formare
1992-1997
Perioada
Calificarea / diploma obținută Diplomă de Licență în profilul Economic, specializarea Relații Comerciale și
Financiar – Bancare

Disciplinele
principale
studiate
/
competențe
profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Economie mondială, Comerț Internațional și Politici Comerciale,
Managementul Afacerilor Internaționale, Tehnici de Comerț Exterior, Finanțe
internaționale, Contabilitate,Marketing
Licențiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relații
Economice Internaționale, absolvent al Universității Româno – Americane,
Facultatea de Relații Comerciale și Financiar - Bancare Interne și
Internaționale

Nivelul
în
clasificarea ISCED 6: Bachelor’s or equivalent level
națională sau internațională
Aptitudini
personale

și

competențe

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e)

Limba engleză

Autoevaluare
Înţelegere

Nivel european (*)
Ascultare

C1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
independent

Scriere
Discurs orale

C1

Utilizator
independent

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
independent

Competențe și abilități sociale Sociabil, adaptabil, determinat, bun coechipier, cu ușurință a lucra în
condiții de stres, bun negociator, cu inițiativă, dar și cu simțul umorului
Competențe și
organizatorice

aptitudini Aptitudini de conducere, de organizare și motivare a echipelor
coordonate, dobândite ca urmare a deținerii de poziții de top în
structuri din instituția în care activez

Competențe și aptitudini de Windows Microsoft Office, Certificat de asistent programator, eliberat
utilizare a calculatorului
de Centrul de perfecționare a personalului didactic în domeniul învățării
cu ajutorul calculatorului
Competențe
artistice

și

aptitudini Interpretare de roluri și recitare, ca membru al unor brigăzi artistice în
școala generală și liceu. Câștigător al premiului I pentru monologul
Carnavalul vacanței albe – C.P.S.P. sector 6

Permis(e) de conducere

Categoria B, din 1993
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Informații suplimentare

Director al Școlii Internaționale de Vară intitulată Transition and Integration
within European Integration and Globalization organizată de University of
Alabama in Huntsville şi Universitatea Româno – Americană (2006-2018)
Inter-disciplinary InnoMarathon Erasmus Intensive Program - Obuda
University, Budapesta, Ungaria (2014), Kemy-Tornio University of Applied
Sciences, Finlanda (2013)
Proiectul Școala practică: Inovare în învățământul superior și succes pe piața
muncii, cod proiect: 132920 (2014-2015) - expert pe termen lung
Proiectul Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii
prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională, cod proiect
134518 (2014-2015) - expert pe termen lung
Proiectul VIA- Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către
succesul profesional (2013) – expert
Proiectul ECTRANZ – Facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru
studenții de profil economic,(2012), Coordonator instituțional din partea
Universității Româno-Americane
Proiectul Uncertainty, complexity and financial stability (Incertitudine,
complexitate și stabilitate financiară), proiect de cercetare IDEI, Proiecte de
Cercetare Exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-1054, 2011-2014, membru în
echipa de cercetare.
Proiectul Cercetarea și dezvoltarea unei platforme interactive,
multidisciplinare și complexe pentru îmbunătățirea sistemului educațional de
marketing prin interconectarea mediului universitar cu piața muncii din
România, programul finanțator: PNCDI II Parteneriate, număr Contract: 92103.6/01.10.2008 , anul finalizării: 2011, membru în echipa de cercetare.
Proiectul Cercetări privind realizarea unui sistem integrat complex de
diseminare a rezultatelor cercetării științifice la nivel național pentru
promovarea și susținerea educației privind respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală, programul finanțator: PNCDI II Parteneriate, număr
Contract: 92-102.6/01.10.2008, anul finalizarii:2011, membru în echipa de
cercetare.
Proiectul Implicații ale Globalizării și Apartenenței României în Uniunea
Europeană ediția a II-a, simpozion național cu participare internațională,
finanțat de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, contract nr.
1M2013, membru
Programul de cercetare de excelență – Îmbătrânirea demografică în România.
Implicații economice și sociale (IDIES) – Etapa a III-a- Îmbătrânirea
demografică vs. Obiectivele Strategiei de la Lisabona. Convergențe și
disparități între România și spațiul european. Determinarea impactului
îmbătrânirii demografice asupra economiei României. Analize privind
factorii/cauzele dinamicii îmbătrânirii demografice versus obiectivele
Strategiei de la Lisabona – membru
Programul de cercetare de excelență – Dezvoltarea Durabilă a României în
context european și mondial – Etapa a III-a- Analiza interdependențelor dintre
dezvoltarea durabilă a României și a țârilor membre UE -membru
Proiectul The interactive effects of transient mood and accountability on
decision making process (2007), derulat în cooperare cu James Madison
University și coordonat de dr. Joseph Goodman – membru
Proiectul Trex Company: International Export and Marketing Plan (2002)–
coordonator prof.dr. Jamal Al Khatib, James Madison University - membru.
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British Council Romania – certificate, overall result Excellent, level Upperintermediate (spring 2012)
Workshop for improving the Romanian Higher Education System
Development and Integration of Student, organizat de Ambasada SUA și
Comisia Fulbright (2011)
Strategic planning for university leaders, program de training în cadrul
proiectului “Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc”,
implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior,
a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), București, (2010)
Profesor invitat la China University of Political Science and Law (2019),
University of Alabama in Huntsville (2017) - SUA, University of Nicosia
(2017) – Cipru, Dankook University – Coreea de Sud (2015), Ritsumeikan
Asia Pacific University - Japonia (2015), Lomza State University of Applied
Sciences – Polonia (2014), University of Siena – Italia (2013), Reykjavik
University - Islanda (2010), James Madison University – SUA (1998, 2019)
Management universitar, curs postuniversitar de perfecţionare, organizat de
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Şcoala de Pregătire
Postuniversitară ( 2009)
Training for trainers: How to create & develop a business; The British
Experience (2007), Anglia, finanţat de programul Leonardo da Vinci
FM Management Consultancy - Managementul proiectelor PC7 (2006)
DB Consulting - Scrierea propunerilor de finanţare (2005)
The World Bank Institute - Introduction to Corporate Social Responsibility:
Romania (2003)
James Madison University, College of Business – international exchange
student - studii postuniversitare (2001-2002); discipline studiate: MBA 600
Organizational Behavior, MBA 620 Quantitative Methods for Management,
Accounting for Decision Making and Control, MBA 630 Financial
Management for Accountants, MBA 661 Financial Management of Real Estate
Investments, MBA 663 International Business Development
Membru în Comitetul Director al Asociației de Facultăților de Economie din
România (AFER) (2012-2016), membru al Asociației Generale a
Economiștilor din România, membru al Asociației Române de Politică Externă
Membru al American Economic Association
Diplomă de excelență Magna Cum Laude din partea Asociației de Facultăților
de Economie din România (2016), Distincția Magna Cum Laude din partea
Senatului Societății Științifice de Management din România (2019)
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