
CURRICULUM VITAE 

  

1. Nume: NEACŞU 

2. Prenume: MARIUS-CRISTIAN 

3. Studii:  

Instituţia Liceul Teoretic  

„I.L. Caragiale”, 

Ploieşti  

Universitatea 

din Bucureşti 

Universitatea 

din Bucureşti 

Universitatea din 

Bucureşti 

Academia de 

Studii Economice 

din Bucureşti 

Academia de 

Studii 

Economice din 

Bucureşti 

Perioada: 

de la 

(luna, 

anul) până 

la (luna, 

anul) 

septembrie 1991- 

iunie 1995 
octombrie 

1996- 

iunie 2000 

octombrie 

2000- 

iunie 2001 

octombrie 2001-

octombrie 2008 

octombrie 2008- 

iunie 2010 
septembrie 2011 

Grade sau 

diplome 

obţinute 

Bacalaureat/ 

Diplomă de 

bacalaureat 

Licenţiat/ 

Diplomă de 

licenţă 

Master/ 

Diplomă de 

master 

Doctor/ 

Diplomă de doctor 

Master/ 

Diplomă de master 

Certificat de 

absolvire 

(Postuniversitar) 

4. Titlul ştiinţific: conferențiar universitar doctor 

5. Experienţa profesională: 

Perioada:  

de la ….... 

până la …. 

sept. 2000- 

sept. 2001 

feb. 2001- 

feb. 2003 

feb. 2002-

oct. 2009 

feb. 2003-

feb. 2007 

oct. 2004-

prezent 

feb. 2007-

oct. 2014 

oct. 2014-

prezent 

Locul: Ploieşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti 

Instituţia: Colegiul 

Naţional  

„I.L. Caragiale” 

ASE 

Biblioteca 

Centrală 

ASE 

ASE ASE ASE ASE 

Funcţia: 

Profesor 

suplinitor 

calificat 

Preparator 

universitar 

doctorand 

Director 

Adjunct 

Asistent 

universitar 

doctorand 

secretar 

ştiinţific/ 

Director 

Adjunct/ 

Director  

program 

masterat 

Lector 

universitar  

doctorand/ 

doctor 

Conferențiar 

universitar  

doctor 

Descriere: activitate 

didactică, 

predare 

disciplina 

Geografie 

activitate 

didactică şi de 

cercetare 

coordonarea 

activităţilor 

specifice ale 

Serviciului 

Biblioteca 

Virtuală 

activitate 

didactică şi 

de cercetare 

coordonarea 

activităţilor 

didactice şi 

administrative 

ale 

programului 

activitate 

didactică şi 

de cercetare 

activitate 

didactică şi 

de cercetare 

6. Locul de muncă actual şi funcţia: ASE Bucureşti, conferențiar universitar doctor 

7. Vechime la locul de muncă actual: 20 ani 

8. Membru al asociaţiilor profesionale:  

- 2017 (octombrie)-prezent: Membru în Comisia de Etică a Societăţii de Geografie din România  

- 2013-prezent: Director de Proiecte, Fundaţia Universitară a Mării Negre (sub egida Academiei Române) 

- 2013-prezent: Vicepreşedinte al Filialei Bucureşti a Societăţii de Geografie din România  

- 2009-2013: Secretar al Filialei Bucureşti a Societăţii de Geografie din România 

- 2011-prezent: membru în Centrul de Cercetări CACTUS 

- 2006-prezent: membru în Centrul de Cercetări REI 

9. Limbi străine cunoscute: engleză, franceză 

10. Alte competenţe: redactor de specialitate, utilizare avansată a calculatorului (Office, Corel, Adobe etc.) şi a 

Internetului, grafică pe calculator, permis conducere categ. B. 

 



11. Specializări şi calificări:  

 - licenţiat, master, doctor în Geografie 

- master în Economie şi Afaceri Internaţionale (Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare 

economică) 

- certificat de absolvire a cursului postuniversitar Managementul educaţiei de la distanţă 

12. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice:  

- Diploma „Cartea anului” pentru lucrarea „Simion Mehedinți și geopolitica românească” (Ed. CD PRESS, 

2018), acordat de Societatea de Geografie din România (SGR), nr. 079 în Registrul unic, 31 mai 2019 

- Premiul „Cartea care zidește” pentru lucrarea „Simion Mehedinți și geopolitica românească” (Ed. CD 

PRESS, 2018), acordat de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România (AJTR), 10 mai 2019 

- Diploma „Georgescu Roegen” (2006), ASE Bucureşti 

- Diploma de laudă pentru tineri cercetători (2005), ASE Bucureşti  

- Diploma de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică (2003), ASE Bucureşti  

- Diploma de laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică (2002), ASE Bucureşti  

13. Alte menţiuni:  

- publicarea mai multor cărţi de specialitate, articole științifice, manuale etc. peste 100 de titluri; 

- participări cu comunicări şi lucrări la conferinţe naţionale şi internaţionale, în România şi în străinătate, 

peste 85 de comunicări; 

- membru în echipele de cercetare în mai multe granturi câştigate prin concurs finanţate de Banca Mondială, UE, 

CNCSIS, Academia Română, Institutul European din România etc.; 

- membru în comitetele ştiinţifice ale unor reviste de specialitate: „Revista de Economie Socială/Journal of Social 

Economy”, „Terra” (Societatea de Geografie din România); 

- membru în comitetele ştiinţifice ale unor manifestări științifice: „The International Conference on Tourism 

Contemporany Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” a Departamentului de Turism şi Geografie şi 

a Centrului de cercetare „CACTUS”, Facultatea de Business şi Turism, ASE Bucureşti, „The International Scientific 

Conference STRATEGIES XXI”, a Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională 

de Apărare „Carol I” Bucureşti, „Romanian-Dutch Geography Seminar”, Facultatea REI, ASE Bucureşti; 

- keynote speaker: Università Politecnica delle Marche (Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia, Centro 

Interdipartimentale di Ricerca per l’Adriatico e i Balcani Ancona), Università degli Studi di Bari (Facoltà di Scienze 

Politiche, Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee) – seminarul Immigration: the case of Romania 

(2009); 

- membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii Business şi Turism, ASE București (2012-prezent); 

- referent în comisiile de susținere a peste 10 teze de doctorat (Universitatea din București); 

- coordonarea a peste 100 lucrări de licenţă şi a peste 150 dizertaţii de master; 

- secretar științific, director adjunct, director Master „Geopolitică şi Afaceri” (ASE Bucureşti, încă de la 

înființare, în 2004, și până în prezent); 

- redactor-şef al revistei „Terra Magazin” (2014-prezent), revistă de popularizare a geografiei, în special, și a 

științei, în general. 


