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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Grosu Raluca Mariana  

E-mail(uri) raluca.petrescu@com.ase.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 24 Decembrie 1985 
  

Stare civilă Căsătorită, 2 copii (nume înainte de căsătorie - Petrescu) 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Societății Antreprenoriale Studențești a Academiei de Studii Economice din București 

Activităţi şi responsabilităţi principale Oferirea de consultanță de business, realizarea de campanii de promovare a studenților antreprenori, 
organizarea de sesiuni de mentorat cu antreprenori de seamă din mediul de business românesc 
pentru studenții antreprenori, organizarea de competiții de idei de afaceri pentru studenți  

  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Asociaţiei pentru Inovare şi Calitate în Afaceri Sustenabile (BASIQ), organizaţie ştiinţifică  

  

Perioada 2009 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand; Asistent universitar doctor (februarie 2013 - octombrie 2016); Lector 
universitar doctor (începând cu octombrie 2016)  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi de predare dezvoltate prin organizarea şi derularea de seminarii şi cursuri la disciplinele 
„Antreprenoriat” (în română şi engleză), „Economia comerţului intern şi internaţional” (în română 
şi engleză), „Tehnici de vânzare”, „Tehnologii comerciale” (în română şi engleză), „Mărfuri 
alimentare şi securitatea consumatorului” (în engleză), „Metodologia elaborării lucrărilor 
ştiinţifice”, „Conceperea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice”, „Management”. Am lucrat atât cu grupe 
mari, cât și mici de studenți, în cadrul activităților de curs și seminar, atât la ciclul de licență, cât și 
de masterat, precum și cu studenți Erasmus. Alături de activitatea de predare, lucrul cu studenții 
implică și coordonarea acestora în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor și/sau 
pentru participarea la Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților, consilierea acestora pe 
diverse probleme, motivarea și implicarea acestora în proiecte sociale, de voluntariat etc.    
 

- Activităţi de cercetare evidenţiate prin implicarea activă în proiecte de cercetare naţionale şi 
internaţionale, prin participare la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate la nivel naţional şi 
internaţional şi prin publicarea ca autor/co-autor de articole ştiinţifice în reviste indexate în baze 
de date internaţionale de prestigiu (din ţară şi din străinătate), de cărţi şi capitole în cărţi editate 
în diverse domenii din ariile: antreprenoriat, ştiinţe regionale şi demografie. În 2017 am primit 
Diploma Opera Omnia din partea Academiei de Studii Economice din București pentru cercetare 
științifică de excelență.  

  
Web of Science ResearcherID Publons: I-5331-2017 
Scopus Author ID: 56002204400  
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4246-2433  
Google Scholar: https://scholar.google.ro/citations?hl=en&user=duWN8N4AAAAJ 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Activităţi organizatorice şi administrative specifice departamentului de Business, ştiinţele 
consumatorului şi managementul calităţii din cadrul Facultăţii de Business şi Turism (fostă 
Facultatea de Comerţ). De exemplu: în perioada iulie – septembrie 2010 am fost membră a 
echipei de organizare a 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce  
„Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science”, iar în 
aprilie 2015, aprilie 2016, aprilie-mai 2017, aprilie-mai 2018, aprilie-mai 2019, mai 2020 și mai 
2021 m-am implicat în organizarea a The International Conference „New trends in sustainable 
business and consumption”, BASIQ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021.   

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Business, ştiinţele consumatorului şi managementul calităţii, Facultatea de 
Business şi Turism (fostă Facultatea de Comerţ), Academia de Studii Economice din București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

 
Perioada 

 
2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al biroului de redacție, secretar de redacție (din 2010) a revistei „Amfiteatru Economic” 
(http://www.amfiteatrueconomic.ro/Home_EN.aspx), periodic de cercetare ştiinţifică, cotat în baza de 
date Clarivate Analytics Web of Science şi indexat în baze de date internaţionale. (Factor de Impact 
2020 - 1,983).   

Activităţi şi responsabilităţi principale Implicare în procesul de eligibilitate a articolelor primite, tehnoredactarea şi editarea intermediară şi 
finală a articolelor ştiinţifice, revizuirea referinţelor şi a articolelor ştiinţifice, în totalitate 

  

 
Perioada 

 
2012 - 2021 

Funcţia sau postul ocupat Asistent editor al revistei „Romanian Journal of Regional Science” (http://rjrs.ase.ro/), editată de 
Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale şi Regional Science Association International. Revista este 
indexată în baze de date internaţionale (RePEc-IDEAS, EBSCO, Cabell's).  

Activităţi şi responsabilităţi principale Revizuirea şi editarea articolelor ştiinţifice 

  

 
Perioada 

 
2009 - 2021 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (ARSR), a European Regional Science 
Association (ERSA) şi a Regional Science Association International (RSAI), organizaţii profesional-
ştiinţifice. În perioada 2013 - 2017 am ocupat poziţia de Secretar general al Asociaţiei Române de 
Ştiinţe Regionale, iar în perioada 2017 – 2021 am făcut parte din Consiliul Director al Asociaţiei 
Române de Ştiinţe Regionale.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Implicare activă în activităţile de natură administrativă specifice asociaţiei şi în activităţi ştiinţifice din 
domeniul ştiinţelor regionale: participare la adunările generale ale ARSR; participare la întâlnirile 
organizate de ARSR; implicare în organizarea evenimentelor organizate de ARSR (de exemplu: în 
aprilie 2013 am fot membru al echipei de organizare a “The 9th International Conference of the RRSA” 
organizată de ARSR şi Universitatea Danubius din Galaţi, România, iar în perioada februarie - mai 
2012 am fost membră a echipei de organizare a “The 9th edition of the World Congress of Regional 
Science Association International” organizat de RSAI, ARSR şi Universitatea de Vest din Timişoara – 
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor); participarea la manifestări ştiinţifice şi 
publicarea de articole ştiinţifice în domeniul ştiinţelor regionale     

  

 
Perioada 

 
1 – 4 Octombrie 2019  

Funcţia sau postul ocupat Invited speaker în cadrul şcolii de vară „Circular Economy School in Apulia Region (CESARe)”, ce a 
avut loc în Brindisi, Italia. Prezentarea realizată a fost despre bune practici din sfera economiei 
circulare în România, cu accent asupra practicilor antreprenoriale.     

  

Perioada Noiembrie 2018 – Iulie 2019  

Funcţia sau postul ocupat Formator competențe antreprenoriale în cadrul proiectului POCU227/3/8/117946 - Sprijin pentru 
adaptarea managerilor antreprenorilor și lucrătorilor din regiunea Centru la schimbările din mediul 
social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale (BusinessPro) cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; beneficiar – 
Academia de Studii Economice din București 
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Educaţie şi formare  
  

 
Perioada 

 
2020 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Program de masterat (în limba engleză): “English Language Education and Research Communication 
for Business and Economics”. Nota aferentă primului an de studiu: 10.00 (60 ECTS). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

English Language Development for Business and Economics; Requirements and Advanced 
Communication Skills in a Professional Context; Critical Analysis of the Research Article - Generic and 
Structural Elements; Integrating Practice and Research: Methodology and Instruments; Interactive 
Methodology for Teaching, Training and Learning in English; Intercultural Aspects of Communication 
in a Professional Context; Creative Thinking in Business and Economics; Research Methodology in 
Social Sciences - a focus on Qualitative Analysis; Research Methodology: Quantitative Analysis; 
Critical Thinking for Teaching, Training and Research in Economics 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de masterat 

  

 
Perioada 

 
2020 (9-12 Noiembrie) 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion of the Virtual seminar: Business Accreditation Seminar - EMEA  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

  

 
Perioada 

 
2020 

Calificarea / diploma obţinută Visiting scholar - 1 luna (Septembrie 2020).  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CEnSE - Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics, Jönköping International Business 
School, Jönköping University, Jönköping Suedia 

  

 
Perioada 

 
2019 

Calificarea / diploma obţinută Visiting scholar - 2 luni (noiembrie - decembrie 2019) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centre for Urban Studies - Department of Human Geography, Planning and International 
Development (GPIO), Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam, 
Amsterdam, Țările de Jos 

  

 
Perioada 

 
2015 

Calificarea / diploma obţinută Visiting researcher - 2 luni (mai - iunie 2015) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Department of Business and Law Studies, University of Bari Aldo Moro, Bari, Italia 

  

 
Perioada 

 
2014 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Bursă de cercetare post-doctorală obţinută în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115 cu titlul 
"Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice 
din România", cofinanțat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Domenii de cercetare: antreprenoriat şi 
migraţie internaţională, cu accent asupra antreprenoriatului asociat imigranţilor şi antreprenoriatului 
asociat emigranţilor reîntorşi în România.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post-doctorat 
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Perioada 2009 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în Administrarea afacerilor (domeniu Ştiinţe economice), titlu obţinut în noiembrie 
2012 – teza de doctorat: „Modele privind influenţa mobilităţii demografice asupra cererii şi ofertei de 
mărfuri”. Prima admisă în cadrul programului de doctorat (sesiunea iulie 2009) şi prima câştigătoare 
de bursă doctorală în urma concursului organizat în noiembrie 2009, bursă finanţată prin proiectul 
POSDRU/88/1.5./S/55287 „Doctorat în economie la standardele Europei cunoaşterii” (DoEsEC)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Econometrie, Microeconomie, Macroeconomie, Metodologia cercetării şi managementul proiectelor, 
Sisteme business intelligence, Strategii de afaceri în servicii, Managementul calităţii şi excelenţa în 
afaceri, Organizaţia şi dinamica cunoştinţelor în business 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

 
Perioada 

 
2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută Visiting student researcher - 8 luni (noiembrie 2010 - iunie 2011) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Sevilla, Sevilia, Spania 

  

 
Perioada 

 
2009 -2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare pentru pregătirea personalului didactic, Nivel I și Nivel II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Managementul clasei de elevi, Comunicare educaţională, Educaţie 
interculturală, Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

  

 
Perioada 

 
2008 -2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master, Masterat de aprofundare „Administrarea Afacerilor Comerciale”. Cunoştinţe 
generale şi de specialitate şi memoriu de disertaţie: 10 (15 ECTS); Media de promovare a studiilor: 
9.78 (120 ECTS).    

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Leadership și comportament organizațional, Strategii de afaceri, Afaceri inteligente, Managementul 
proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare, Sisteme și modele în afaceri, Managementul resurselor 
umane etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de masterat 

  

 
Perioada 

 
2004 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă, Economist licenţiat - Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. 
Media examenului de licenţă: 10; Media de promovare a studiilor: 9.70 (240 ECTS). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii comerciale, Comunicarea în afaceri, Management comercial, Strategia vânzărilor etc.   
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Engleză   C1 (certificat emis de PROSPER-ASE Language Centre (http://www.prosper.ro/)) 

Spaniolă   B2 (autoevaluare) 

Franceză A1 (autoevaluare) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale spirit de echipă, capacitate de comunicare eficientă, ascultare activă, empatie, adaptabilitate la noi 
situaţii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

abilităţi de coordonare şi de management, bună organizare, simţ al răspunderii ridicat, capacitate de a 
lucra cu termene limită, capacitate de a rezolva probleme complexe 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); Software statistic (SPSS) – nivel începător 

  

Alte competenţe şi aptitudini abilităţi didactice şi pedagogice, ambiţie, perseverenţă, onestitate, deschidere pentru nou, capacitate 
pentru efort susţinut, atenţie la detalii, gândire pozitivă, raţională, critică şi creativă 

 
 
 

 
 
 
 

8 Februarie 2022 


