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Curriculum vitae  
Europass  

  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Zamfir, Andreea-Ileana  

Adresă(e) sala 1517, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti 

Telefon(oane) 0213191901/ int. 165   

E-mail(uri) andreea.zamfir@man.ase.ro 
  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada Februarie 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planurile de 
învăţământ şi în fişele de disciplină (disciplinele: Managementul serviciilor, Servicii pentru 
IMM-uri, Prctică de specialitate); 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Activităţi de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa Romană 
nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Aprilie 2016-Mai 2017 

Funcţia sau postul ocupat Director al Direcţiei Managementul Cercetării şi Inovării din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul cercetării şi inovării: asigurarea logisticii, informării şi consilierii în sfera 
cercetării ştiinţifice, identificarea şi diseminarea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de 
cercetare, gestionarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare implementate de Academia 
de Studii Economice din Bucureşti, evaluarea activității centrelor de cercetare din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, organizarea şi desfăşurarea procesului de 
premiere a rezultatelor cercetării. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Octombrie 2013-Februarie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planurile de 
învăţământ şi în fişele de disciplină (disciplinele: Managementul serviciilor, Servicii pentru 
IMM-uri); 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Activităţi de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa Romană 
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nr. 6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Februarie 2007-Octombrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planurile de 
învăţământ şi în programele analitice (disciplinele: Managementul serviciilor, Servicii pentru 
IMM-uri, Proiecte economice, Simulări manageriale, Management); 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Activităţi de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa Romană nr. 
6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Octombrie 2003-Februarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planurile de 
învăţământ şi în programele analitice (disciplinele: Managementul serviciilor, 
Managementul cercetării – dezvoltării, Proiecte economice, Simulări manageriale, 
Management, Economie industrială, Economia ramurilor); 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Activităţi de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa Romană nr. 
6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Octombrie 2001-Octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi lucrări practice prevăzute în planurile de învăţământ 
şi în programele analitice (disciplinele: Economie industrială, Economia ramurilor, Proiecte 
economice, Simulări manageriale); 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Activităţi de pregătire şi coordonare ştiinţifică a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, Piaţa Romană nr. 
6, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie 2010-Martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii postdoctorale (specializări în Franţa şi Spania) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul programului postdoctoral: „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 
domeniul ştiinţelor economice din România” 
Titlul proiectului individual de cercetare: „Model de management strategic al organizaţiilor 
prestatoare de servicii pentru valorificarea energiei regenerabile la nivel regional” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Şcoala de pregătire postdoctorală, instituţie de 
învăţământ superior 
Université Toulouse I Capitole, Toulouse, Franţa 
Universidad Complutense de Madrid, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 (Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar) 
 

  

Perioada Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de formare continuă în specializarea 
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„Managementul educaţiei la distanţă” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul didactic al învăţământului la distanţă, Proiectarea şi elaborarea manualelor 
specifice învăţământului la distanţă, Evaluarea calităţii programelor de învăţământ la 
distanţă, Tehnologiile didactice şi comunicarea în sistemul de învăţământ la distanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Şcoala de pregătire postuniversitară, instituţie 
de învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 (Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar) 
 

  

Perioada Octombrie 2007-Martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master, specializarea „English Language Education and Research 
Communication for Business & Economics” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Creative Thinking for the Study of Business and Economics, Teaching and Assessing 
Critical Thinking Skills, Critical Discourse Analysis, Educational Management, Improving 
Communication Skills, Quantitative Research Methods, Qualitative Research methods, 
Mixed Research Methods 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, 
instituţie de învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 (Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar) 

  

Perioada Octombrie 2001-Mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe economice, domeniul management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management în industrie, construcţii şi transporturi – titlul tezei de doctorat: 
„Modernizarea sectorului energetic din România” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, instituţie de 
învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 (Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar) 

  

Perioada Octombrie 2002-Ianuarie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Instruire pentru simulări manageriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Simulări manageriale – PRELEM XXI 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, instituţie de 
învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 (Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar) 

  

Perioada Octombrie 2000-Iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii aprofundate, specializarea „Managementul investiţiilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul investiţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, instituţie de 
învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 (Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar) 

  

Perioada Octombrie 1996 – Iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Management, instituţie de 
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/ furnizorului de formare învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 (Nivel 5 - Învăţământ universitar) 

  

Perioada Octombrie 1996 – Iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Instruire psihopedagogică (Certificat de absolvire a disciplinelor Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 (Nivel 5 - Învăţământ universitar) 

  

Perioada Septembrie 1992 – Iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, şef promoţie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Ion Creangă, Bucureşti, instituţie de învăţământ liceal 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 (Nivel 3 - Învăţământ liceal) 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză, spaniolă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba Spaniolă  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Aptitudini de comunicare, de creare a unui climat psihosocial deschis, disponibilitate 
pentru munca în echipă, corectitudine, perseverenţă, abilităţi de consiliere, îndrumare, 
adaptabilitate la situaţii noi, adaptabilitate la medii multiculturale, responsabilitate, 
capacitate de a gândi economic şi social. Am dobândit aceste aptitudini şi competenţe în 
cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate în sistemul de învăţământ superior economic 
până în prezent. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Activităţile educaţionale, de execuţie şi management derulate la nivel de instituţie de 
învăţământ superior şi de cercetare mi-au permis dobândirea unor aptitudini şi competenţe 
organizatorice: gândire strategică, flexibilitate, capacitate de analiză, sinteză şi previziune, 
capacitatea de a respecta termene limită de finalizare a lucrărilor, disponibilitate la efort şi 
capacitatea de a antrena colaboratorii pentru atingerea obiectivelor. Totodată, am 
experienţă în managementul de proiect şi managementul grupurilor, dobândită în 
perioadele de timp în care am deţinut funcţii de management: 

 Participarea la organizarea Conferinţelor Internaţionale WSEAS (World Scientific and 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Engineering Academy and Society) la Universitatea Transilvania din Braşov, 11-13 
aprilie 2011, la Universitatea George Enescu din Iaşi, 13-15 iunie 2010, la Praga, 
Republica Cehă, 23-25 martie, 2009, conferinţe indexate ISI Proceedings. 

 Participarea, începând cu noiembrie 2008, la organizarea simpozionului Catedrei de 
Management, intitulat “Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei”; 

 Participarea, în decembrie 2002 şi decembrie 2004 la organizarea simpozioanelor 
Catedrei de Management intitulate “Management şi performanţă economică” şi 
“Management şi competitivitate”, în calitate de secretar secţiune; 

 Participarea la activităţile desfăşurate cu ocazia concursului de admitere la ASE, (atât 
pentru ciclul de licenţă în calitate de membru al comisiei de admitere a facultăţii, cât şi 
pentru masterat în calitate de secretar comisie); 

 Participarea, în calitate de membru, la comisiile de licenţă ale facultăţii, începând cu anul 
universitar 2007-2008 şi în calitate de secretar, în perioada 2001-2007; 

 Participarea la organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti în calitate de membru în 
biroul secţiunii „Restructurare şi performanţă economică”, începând cu anul universitar 
2001-2002.  

 Coordonarea realizării lucrărilor de diplomă de către studenţii facultăţii; 

 Coordonarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor susţinute în cadrul sesiunilor anuale de 
comunicări ştiinţifice ale studenţilor; 

 Coordonarea practicii de specialitate a studenţilor; 

 Expert evaluator CDI din anul 2007, www.experti-cdi.ro (Portalul experţilor CDI din 
România); 

 membru în Lista Experţilor Evaluatori ai Programului Internaţional CORINT/EUREKA-R a 
Centrului Naţional de Management Programe (CNMP) – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
din anul 2005. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizez echipamente multimedia. Am dobândit aceste aptitudini şi competenţe tehnice în 
cadrul activităţilor specifice desfăşurate, precum şi prin studiu individual. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizez computerul (Windows XP, navigator Web: Internet Explorer, Google Chrome, 
Operare Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint) şi unele tipuri de echipamente de 
birotică. Am dobândit aceste aptitudini şi competenţe informatice în cadrul activităţilor 
specifice desfăşurate, precum şi prin studiu individual. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudinea de a dansa, de a desena (manual şi pe calculator), de a realiza fotografii în 
format clasic şi digital, precum şi de a scrie. Am dobândit aceste aptitudini şi competenţe 
artistice în timpul liber prin studiu individual. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudinea de a elabora lucrări ştiinţifice: 

- elaborarea de cărţi publicate în edituri cu ISBN, destinate studenţilor în ştiinţe economice 
şi specialiştilor din domeniu; 

- participare la peste 50 simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice din ţară şi 
străinătate; 

- publicarea a peste 80 de articole, studii şi lucrări de specialitate în volumele unor 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi în reviste naţionale de 
specialitate.  

 
Editor-şef al revistei “Business Excellence and Management”, de la înfiinţarea acesteia în 
anul 2011, BDI: REPEC, PROQUEST, DOAJ, ISSN 2248-1354, http://www.beman.ase.ro. 
 
Membru în comitetul ştiinţific al revistelor: 
- “Business Excellence and Management” din anul 2011, BDI: REPEC, PROQUEST, 

DOAJ, ISSN 2248-1354, http://www.beman.ase.ro; 
- “Theoretical and Empirical Researches in Urban Management” din anul 2011, BDI: 

PROQUEST, EBSCO, REPEC, DOAJ, ISSN 2065-3913, http://um.ase.ro; 
- “Management Research and Practice” din anul 2011, BDI: ProQuest, EBSCO, Index 

Copernicus, REPEC, Scirus, Scientific Commons, Ulrich’s Periodical Directory, Cabell’s 
Directory of Publishing Opportunities, ISSN 2067-2462, http://mrp.ase.ro; 

- “Economia. Seria Management” în perioada 2008-2011, BDI: Cabell's, DOAJ, EBSCO, 
EconLit, REPEC, ISSN 1454-0320, http://www.management.ase.ro/reveconomia/. 
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Secretar al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) Filiala Bucureşti 
începând cu 03.11.2017. 
 
Membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) începând cu luna 
februarie 2012, http://www.samro.ro/. 
 
Membru în Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice din Academia de Studii 
Economice Bucureşti începând cu anul 2009. 
 
Membru în consiliul ştiinţific/comitetul ştiinţific internaţional a peste 30 de conferinţe 
internaţionale organizate în străinătate, din care peste 25 indexate ISI Proceedings, 
începând cu anul 2009. 
 
Keynote speaker şi moderator al unor sesiuni ştiinţifice din cadrul conferinţelor 
internaţionale, începând cu anul 2008. 
 
Membru al echipelor de cercetare din cadrul a 15 proiecte de cercetare ştiinţifică, obţinute 
prin competiţie, din care 10 în ultimii cinci ani şi 3 în ultimii 5 ani ca director de proiect. 
 
Participant la derularea de proiecte cu finanţare europeană în calitate de manager de 
proiect şi/sau membru al echipelor de proiect. 
 
Secretar al Comisiei de admitere la programele de masterat ale Facultăţii de Management, 
începând cu anul 2015. 
 
Membru în Consiliul Facultăţii de Management, începând cu anul 2016. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, anul obţinerii 1996.  
  

Informaţii suplimentare Preocupări în domeniul energiei; 

 

Participant la reuniuni şi conferinţe internaţionale privind managementul energiei, 
managementul educaţional, reforma învăţământului superior şi dezvoltarea regională. 

 

Ultima evaluare internă în ASE a fost realizată în luna IANUARIE 2017, după criteriile 
instituţionale asociate postului didactic de profesor universitar. În urma evaluării 
instituţionale s-a obţinut calificativul FOARTE BINE, conform Certificatului de evaluare. 

 

REFERINŢELE POT FI FURNIZATE LA CERERE. 
  

Anexe - 

 
 
 

Decembrie 2018      Prof. univ. dr. Andreea Ileana Zamfir  

 
 


