Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume LUCHIAN DORU - MIHAI
Adresa(e) VASILE LUPU, nr. 122A, Bl. P6, Et. 3, Ap.1
700343 IAȘI (ROMÂNIA)
Mobil 0745390101;
E-mail(uri) mdluchian@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 11/02/1954
Sex Bărbătesc
Loc de muncă vizat / Universitatea „Apollonia” din IAȘI - titular
Domeniu ocupaţional
Educaţie şi formare
Perioada 14/09/1969 – până în prezent
Calificarea/diploma obţinută 2006, Doctor în economie, specializarea „Cibernetică economică și
statistică”;
1991-1992, A.S.E. București, Curs postuniversitar - „Gestiunea
financiară și monetară a întreprinderii”
1985-1987, Universitatea Națională de Apărare, specializarea
„Logistică”;
1977-1983, Universitatea „Al. I. Cuza” - Iași, specializarea
„Finanțe-contabilitate”;
1973-1976, Școala Militară de Ofițeri Activi „N. Bălcescu” - Sibiu;
1969-1973, Liceul Militar „Ștefan cel Mare”- Câmpulung
Moldovenesc.
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Disciplinele principale - finanțe, contabilitate, management, marketing, drept economic,
studiate/competenţele administrativ, contractual, matematici speciale necesare aplicaţiilor
profesionale dobândite statistice;
- managementul structurilor organizaționale (conducerea direcţiei
medicale din structura unui minister, spital militar de urgenţă,
centru medical, puncte şi cabinete medicale, laboratoare de tehnică
dentară şi microbiologie, farmacii, depozite de medicamente și
stațiuni balneoclimaterice);
- managementul situaţiilor speciale(de luptă, asigurarea acţiunilor
de luptă, logistică medicală, etc.);
- managementul resurselor umane(militare şi civile din sistemul
bugetar şi al administraţiei publice);
- managementul contractelor economice (asigurarea cu produse și
servicii în domeniul medical, al investițiilor și construcțiilor, ș.a.);
- management economico-financiar;
- cunoştinţe de etică şi deontologie profesională generală şi cele
aplicabile ariilor medicale;
- cunoștințe juridice medicale (norme și principiile specifice de
aplicarea lor în domeniul sănătății și protecției sociale);
- medicina dezastrelor (organizarea, conducerea şi soluţionarea
situaţiilor de urgenţă);
- marketingul general (de piață), precum şi cel profilat (ex.: cu
medicamente, aparatură medicală, instrumentar şi reactivi);
- cunoașterea, însușirea şi aplicarea în activitatea practică a
principalelor noțiuni de macroeconomie, teorie și practică doctrinar
economică și de macro sinteză;
- politici economice europene - cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea
adecvată a conceptelor şi noţiunilor specifice de piaţă unică
(reglementări, mecanisme şi procese economice), politică
economică în UE, politică comercială, politică industrială, politică
de cercetare, ş.a.;
- cunoașterea conceptelor de etică academică, integritate academică,
proprietate intelectuală, drepturile de autor, marca înregistrată;
- identificarea și problematizarea normelor din domeniul eticii şi
integrităţii academice;
- utilizarea corectă a datelor în cercetarea studențească conform
standardelor de etică şi integritate profesională generale și cele
proprii Universității „Apollonia” din Iași precum şi a platformelor
de documentare online;
- politica fiscală şi bugetară.
sistemul actual, perspectivele financiare şi structura bugetului
comunitar pe categorii de cheltuieli;
- audit intern;
- audit academic intern;
- control financiar intern;
- expertiză financiar – contabilă;
- logistică şi administraţie.
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Experienţa profesională
Perioada 01/01/1990 - 01/03/2009
Funcţia sau postul ocupat Comandant al U.M.02204 IAȘI
Activităţi şi responsabilităţi
Conducerea integrată a structurilor specializate din unitatea
principale proprie în exercitarea controlului, conducerii operative şi a
auditului public intern la unităţile din zona de competenţă.
Controlul managerial: juridico-economic și al activităților
financiar-contabile, patrimoniale și operative ale tuturor unităților
de luptă, de asigurare a acțiunilor de luptă, asigurare logistică,
învățământ militar și ale structurilor de sănătate (spitale şi
policlinici, staţiuni balneo – climaterice şi de recuperare,
infirmerii şi puncte medicale, cabinete medicale, etc.),
subordonate M.Ap.N.
Analiza parametrilor de performanță, a respectării tuturor
normativelor deontologice și juridico-regulamentare de către
structurile de asistență medicală în condițiile raționalizării
resurselor materiale.
Managementul general şi special al structurilor organizatorice şi
asigurarea compatibilităţii NATO prin proiecţia şi controlul
funcțiunii organigramelor instituţionale, aplicarea normelor legale
în vigoare şi gestiunea resurselor umane (recrutarea, selecţia,
parametrii de utilizare, dezvoltarea continuă, motivarea şi
promovarea personalului) unităţilor dispuse în Zona de Est a
României (Moldova, respectiv, judeţele: SV., BT., NT., IS., BC.,
VS.).
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Adresa(e)
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17/04/2003 – până în prezent,
Titular - Universitatea „Apollonia” din Iași/Facultatea de
Științe ale Comunicării
Conferențiar universitar dr.,
- titular la disciplinele:
1/
„Politici economice europene”;
2/
„Doctrine economice”.
3/
„Managementul calității în instituțiile publice și private”,
4/
„Etică și integritate academică”
a. - la Facultatea de Științe ale Comunicării (1, 2, 3, 4);
b. - la Departamentul de Discipline Didactice Preclinice,
Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii „Apollonia” din
Iași (3, 4).
Str. Păcurari nr. 11, cod 700511, IAȘI (ROMÂNIA)
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Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Politici economice naţionale, zonale şi europene; realităţi, trend
economic şi financiar.
Doctrine economice. Prevalenţă şi tendinţe, manifestări.
Marketing în media (conform domeniilor de referință,
specificului și obiectului de activitate urmărit).
Managementul structurilor media consonant relațiilor publice și
a obiectivelor urmărite.
Managementul calității, atingerea obiectivelor de excelență în
domeniile vizate.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire

Scriere

Citire

Participare
Discurs
Exprimare
la
oral
scrisă
conversaţie
UtilizaUtilizaUtilizaUtilizaUtilizaL. engleză
tor
tor
tor
tor
tor
A1
A1
A1
A1
A1
elemenelemenelemenelemenelementar
tar
tar
tar
tar
UtilizaUtilizaUtilizaUtilizaUtilizaL. franceză
tor
tor
tor
tor
tor
A2
B1
A2
A2
A2
indeindeelemenelemenindependent
pendent
tar
tar
pendent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi
Leadership, sedimentat în consecinţa activităţilor desfăşurate
sociale independent, în cadrul unor programe zonale sau naţionale cu
personal numeros, desfăşurat pe termene îndelungate şi în spaţii
geografice apreciabile, urmărind realizarea unor obiective pe
baza indicatorilor de evaluare omologaţi.
Spirit de echipă. Am experiența muncii în echipă și de
conducere a activităților complexe, inclusiv de coordonare
colective eterogene cu obiective asimetrice.
Dispun de o bună capacitate de comunicare cu toate categoriile
de personal dobândită ca urmare a experienţei de comandă şi
control exercitată într-un termen îndelungat.
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Mă adaptez ambiantului profesional cu facilitate şi în termen
scurt. Asigur conlucrarea dinamică în mediile multiculturale şi
alternative prin îndeplinirea tuturor obiectivelor sintetice şi
analitice preconizate.
Dispun de criteriile selective necesare conducerii activităților
(analiza stării inițiale, determinarea și stabilirea priorităților,
parcurgerea etapelor fundamentale în termenele preconizate,
împlinirea obiectivelor urmărite, etc.

Competenţe şi aptitudini
Instituțiile în care am activat mi-au cultivat consecvent, cu
organizatorice rigurozitate, abilități proprii liderului de microgrup și grup
omogen, iar după anul 1990, cele specifice conducerii
structurilor eterogene, parcurgând activități / programe
complexe, derulate pe grafice temporale scurte, medii cât și
operativ strategice.

Competenţe şi aptitudini de
Utilizarea în condiţii bune a instrumentelor Microsoft
utilizare a calculatorului OfficeTM (WordTM, ExcelTM şi Power PointTM).
Cunoaştere corespunzătoare a aplicaţiilor de grafică pe
calculator.
Permis de conducere

B / 1982

1. PREGĂTIREA DE BAZĂ:
- Doctor în economie, specializarea „Cibernetică economică și statistică”, diplomă seria E,
nr. 0003145 (emisă sub nr. 371/17.05.2007);
- Academia Militară, diplomă „DE MERIT”, seria A, nr. 9631 (emisă sub
nr.486/20.08.1987);
- Universitatea „Al. I. Cuza” - Iași, specializarea „Finanțe-contabilitate” diplomă seria A,
nr. 3100 (emisă sub nr.650/26.06.1984);
- Atestat ca ofițer licențiat, seria nr. 07896 (eliberată sub nr. 4841 la data de 12.08.1996);
- Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu”, diplomă seria nr. 246 (eliberată la
data de 20.08.1976);
- Liceul Militar „Ștefan cel Mare”, diplomă bacalaureat seria G., nr. 19414 (eliberată/1973);
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2. FORME DE PREGĂTIRE INSTITUȚIONALĂ CONEXE:
- Curs conducere servicii – „Locțiitor comandant de unitate” cu durata de 4 luni în perioada
martie – iunie 1983, „Adeverință de absolvire” emisă de Centrul de pregătire a serviciilor
(U.M. 02238 Chitila-București) la data de 30.06.1983;
- Curs postuniversitar A.S.E. Bucureşti, cu durata de 10 luni, în domeniul de specializare
„Gestiunea financiară și monetară a întreprinderii”, diplomă de absolvire, seria J, nr. 1147
(eliberată la data de 19.11.1993);.
- Expert contabil, carnet de expert emis de „Corpul experților contabili și contabililor
autorizați” din România cu nr. 16681/2001;
- Diplomă de absolvire a cursului intensiv de învățare a limbii engleze cu durata de 6 luni
(octombrie 2002 – aprilie 2003), emis de Statul Major al Forțelor Terestre din M.Ap.N. cu
seria D., nr. 5291 din 11.04.2003.
- Curs de psihopedagogie, pentru învățământul universitar cu durata de 4 luni (martie iunie 2012), „Certificat de
absolvire” emis de Universitatea „Apollonia” din Iași, seria
A, nr. 000128 din 02.07.2012;
- Curs de psihopedagogie, pentru învățământul universitar cu durata de 4 luni (martie iunie 2013), „Certificat de
absolvire” emis de Universitatea „Apollonia” din Iași, seria
A, nr. 000318 din 09.12.2013;
- Curs perfecționare-formator, (martie - 2013), „Certificat de absolvire” emis de
Universitatea „Apollonia” din Iași, nr. 1318 din 09.12.2013;
- Curs de „Managementul calității în instituțiile publice și private” (ianuarie-mai/ 2016),
„Diplomă de absolvire”, seria A, nr. 000984;
- Curs competențe informatice, (06.06.2016 - 19.06.2016), „Certificat universitar” emis de
Universitatea „Apollonia” din Iași, seria A, nr. 000979.
3. ACTIVITATE INSTITUȚIONALĂ:
a. Management plan/program de studii, organizare și coordonare:
- „Managementul calității în instituțiile publice și private”, curs de pregătire didactică cu
întreg personalul Universității „Apollonia” din Iași – 2016;

b. Management didactic:
- Membru al Comisiei de audit academic al Universității „Apollonia” din Iași (2012 - 2015);
- Membru al Comisiei de calitate al Universității „Apollonia” din Iași (2014 - 2015);
- Membru în Consiliul Academic al Universității „Apollonia” din Iași (2014 - prezent);
- Membru în Biroul Consiliului Academic al Universității „Apollonia” din Iași (2015 prezent);
- Membru în Consiliul Profesoral al Universității „Apollonia” din Iași (2014 - prezent);
- Președinte al Comisiei de audit academic intern al Universității „Apollonia” din Iași (2015
- prezent);
- Membru al Comisiei de etică a Universității „Apollonia” din Iași (2016 - prezent);
- Membru al Senatului Universității: (2016 - prezent);
- Membru în Consiliul de Administrație al Universității: (2016 - prezent);
- Vicepreședinte al Institutului „I. Haulică” pentru aria problemelor socio-umane: (2018prezent);
Pagina 6 / 7 - Curriculum vitae al
LUCHIAN DORU-MIHAI

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

6

- Membru în redacţia ziarului „Realitatea”, Galaţi, publicaţie girată de Uniunea Ziariștilor
Profesioniști;
- Decan/Facultatea de Științe ale Comunicării (martie/2018 – martie 2020);
- Deputy Editors la revista „International Journal of Communication Research” (oct-2018 prezent),
c. Membru în asociații profesionale:
- Membru CECAR (corpul experților contabili autorizați din România, 2001 - prezent);
d. Granturi/Proiecte câștigate prin competiție:
d. 1. Tema de cercetare: „Relația medic – om bolnav”; (2012-2014);
Titlul proiectului: „Relația medic – om bolnav” - membru proiect
d. 2. Tema de cercetare: „Prezent și perspective în managementul serviciilor medicale”
(2015-2016),
Titlul proiectului: „Cultura calității - prezent și perspective” – responsabil proiect
(înregistrat sub nr. 106/U.A.I./ 10.11.2015, aviz etic nr.24/03.12.2015););
d. 3. Tema de cercetare: „Prezent și perspective în managementul serviciilor medicale”
(2016-2017),
Titlul proiectului: „Metacomunicarea cu pacientul în era digitalizată” – responsabil
proiect (înregistrat sub nr. 142/U.A.I./29.11.2016, nr 21/I. Cc. I. H./29.11.2016, aviz etic
nr.38/28.11.2016);
d. 4. Tema de cercetare: „Contribuții științifice la Centenarul Marii Uniri”; (2018-2020);
membru proiect;
d.5. Tema de cercetare: „Comunicarea în condițiile stării de urgență; (2020-2021);
membru proiect;

4. MOBILITATE ACADEMICĂ
1. Am participat în cadrul mobilităţii academice la Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea de ,,Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării” în perioada 22.10.-25.10. 2017. Am
susţinut un ciclu de lecţii la Disciplina: ,,Business - planul Instituţiei media”, ciclul II,
Program de master, ,,Managementul Instituţiei Media” (Adeverinţă nr. 24 din 25 octombrie
2017 emisă de Universitatea de Stat din Moldova);
Data: 10.12.2020

Conf. univ. dr.,
Mihai LUCHIAN
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