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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
19/02/2021–Prezent  

 
Lector Universitar Doctor 

Academia de Studii Economice din București, București (România)  
 Activitate didactică (organizarea și desfășurarea activităților de curs și seminar) la 

următoarele discipline:  
 Management Operațional (în limbile română, engleză și franceză -  grupe de 

minim 25 studenți/cursanți);  
 Managementul Producției (în limbile română și engleză -  grupe de minim 25 

studenți/cursanți);  
 Managementul Calității ( în limbile română și engleză -  grupe de minim 25 

studenți/cursanți);  
 Managementul Calității în sistemul sanitar ( grupe de minim 25 studenți/cursanți). 

 Coordonarea de lucrări practice de seminar si studii de caz; 
 Coordonarea lucrărilor de licență; 
 Activitate de cercetare: dezvoltarea și analizare rapoartelor privind studiile etice, cantitative 

și calitative, cu privire la sistemul universitar din România; participarea la conferințe de 
specialitate din domeniul managementului, pe plan național și internațional; publicarea 
articolelor în reviste de specialitate, recunoscute internațional.  

 

11/02/2019–18/02/2021  Asistent Universitar Doctor 
Academia de Studii Economice din București, București (România)  

 Activitate didactică (organizarea și desfășurarea activităților de curs și seminar) la 
următoarele discipline:  

 Management Operațional (în limbile română, engleză și franceză -  grupe de 
minim 25 studenti/cursanti);  

 Managementul Producției (în limbile română și engleză -  grupe de minim 25 
studenti/cursanti);  

 Managementul Calității ( în limbile română și engleză -  grupe de minim 25 
studenti/cursanti);  

 Managementul Calității în sistemul sanitar ( grupe de minim 25 studenti/cursanti). 
 Coordonarea de lucrari practice de seminar si studii de caz; 
 Activitate de cercetare: dezvoltarea și analizare rapoartelor privind studiile etice, cantitative 

și calitative, cu privire la sistemul universitar din România; participarea la conferințe de 
specialitate din domeniul managementului, pe plan național și internațional; publicarea 
articolelor în reviste de specialitate, recunoscute internațional.  

 
18/11/2020–16/03/2021 Referent monitorizare sustenabilitate 

Academia de Studii Economice din București, București (România)  
Activitate desfășurată la Serviciul Managementul Proiectelor cu Finanțare Nerambursabilă în cadrul 
proiectului ”Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor întreprinzători, susținerea angajării 
durabile și a antreprenorialului social în cadrul regiunii Sud-Est – SE – Social Biz”, cod proiect POCU 
82/3/7/105333. 

01/02/2017–01/02/2018 Asistent universitar doctor (per.determinată) 
Academia de Studii Economice, București (România)  
Activități de seminar la disciplinele: Managementul Calității (susținut în română și engleză), 
Managementul Producției, Management General, Management Operațional (în limbile engleză și 
franceză), Proiecte Economice. 
Curs predat la disciplina Management Operațional (limba franceză și engleză) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2014–01/02/2017 Cadru didactic asociat doctorand 
Academia de Studii Economice, București (România)  
Activități de seminar la disciplinele: Managementul Calității (susținut în română și engleză), 
Managementul Producției, Management General, Management Operațional (în limbile engleză și 
franceză), Proiecte Economice. 
Curs predat la disciplina Management Operațional (limba franceză) 

03/08/2013–03/01/2014 Asistent Manager 
Clinica de diagnostic Gral Medical, București (România)  
Responsabilă cu activitatea organizatorică a laboratorului de Anatomie-Patologică în vederea 
eficientizării procesului. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

01/10/2019–prezent Studii Postdoctorale în domeniul Management Nivelul 8 CEC 

Academia de Studii Economice, București (România)  

06/12/2020-21/12/2020 Curs „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, 
cod COR 242213 
S.C. Macro Structural Consulting S.R.L., Bucureşti, strada Buzoeni, nr. 9, 
Bloc M43, scara 3, apartament 75, CUI 28318900, 

 

   
19/05/2019–25/05/2019 Erasmus+ Mobilitate de predare în învățământul superior  

Universitatea Edutus, Budapesta (Ungaria)  

01/08/2018–01/09/2018 Bursă pentru cercetare postdoctorală din partea Guvernului Francez  

Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse (Franţa)  

05/10/2014–11/07/2017 Doctor in management Nivelul 8 CEC 

Academia de Studii Economice, București (România)  
Teză intitulată ”Metode de eficientizare a sistemului sanitar românesc cu ajutorul instrumentului 
managerial Lean Six Sigma” 

01/09/2015–01/10/2015 Bursă doctorat programe europene  

Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse (Franţa)  

01/10/2012–01/06/2014 Masterat în Management Nivelul 7 CEC 

Academia de Studii Economice, București (România)  

01/10/2009–03/07/2012 Licențiat în Științe Economice Nivelul 6 CEC 

Academia de Studii Economice, București (România)  

01/10/2017–01/02/2018 Nivel I de certificare pentru profesia didactică  

Universitatea Spiru Haret, București (România)  
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01/11/2016–15/11/2016 Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională: 
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL PENTRU PROGRAMELE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

 

Academia de Studii Economice, București (România)  

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral  

Engleză C1 C2 C1 C1 C1 
 “Certificate in Advanced English(ESOL)“, British Council, Bucharest, Romania  

Franceză C1 C1 C1 C1 C1 
 “DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) “, The French Institute of Bucharest, Romania  

Spaniolă B1 A2 A2 A1 A2 
 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare  

Competenţe de comunicare Bune abilități de comunicare și susținere publică a discursurilor dobândite în urma activității didactice 
desfășurate și a participării la numeroase conferințe naționale și internaționale. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Competențe organizaționale dobândite în urma participării la cursul de ”Organizări Evenimente” cât și 
în cadrul organizării diferitelor activități desfășurate în cadrul Academiei de Studii Economice din 
București. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Organizare, integrare în diferite grupuri, spirit de echipă, abilități de comunicare, posibilitatea de 
adaptare la diverse medii culturale. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 ECDL Core Certificate  

Permis de conducere B 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

