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INFORMAŢII PERSONALE Alina-Maria Neațu 
 

  Str. Aleea popasului, 17A, Voluntari, Ilfov, cod postal 077190, Romania 

  0721780817 

alina_neatu@yahoo.com 

alinaneatu (Skype)  
 

Sexul Feminin | Data naşterii 19/05/1988 | Naţionalitatea Română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Demararea procedurii de suținere publică a tezei de doctorat: „Influențele teoretice ale 
economiei comportamentale asupra funcționării piețelor” 
 

Iulie 2014 – prezent  Director de marketing / Consultant Mastercard 
M&S Marketing and Services, Bremen, Germania, www.msmobi.de  
▪ Analizarea şi înţelegerea proceselor companiilor şi băncilor-client, sectorului de activitate, pieţei 

locale/internaţionale, culturii şi a mediului de afaceri 
▪ Generarea de planuri și proceduri, în scopul sprijinirii strategiilor de vânzări ale clienţilor 
▪ Furnizarea de traininguri de vânzări și de programe de formare 
▪ Proiecte derulate în: Romania, Italia, Cehia, Germania, Arabia Saudita, UAE, etc. 

Tipul sau sectorul de activitate   Marketing, proiect management, training şi consultanţă în vânzări  
 

Iulie 2012 – Iunie 2014 Project manager  
agadus GmbH & Co. KG, Bremen, Germania, www.agadus.com 

 ▪ coordonarea activităţilor de implementare şi monitorizare a proiectelor, stabilirea şi menţinerea 
relaţiilor profesionale cu factorii implicaţi 

▪ membru în comisiile de selecţie şi recrutare personal 
▪ participarea ca membru în comisiile de licitaţie, achiziţii şi negocieri 
▪ cunoaşterea şi respectarea prevederilor legislaţiei nationale germane, europene şi intenaţionale 

privind activitătile de recrutare şi angajare 
▪ aprobarea fişelor de pontaj şi ştatelor de plată ale membrilor de proiect 
▪ realizarea rapoartelor de activitate conform metodologiei de lucru 
▪ verificarea rapoartelor de activitate individuale ale membrilor echipei proiectului etc. 
Tipul sau sectorul de activitate   Recrutare, intermediere şi head-hunting în domenii de activitate cu 
grad înalt de specializare 
 

Februarie 2011 – Iulie 2012  Director de vânzări 
 M&S Marketing and Services, Bucureşti, Romania, www.msmobi.de  
 ▪ supravegherea, dezvoltarea şi analizarea activităţii echipei de vânzări 

▪ planificare şi urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli al departamentului de vânzări 
▪ dezvoltarea şi urmărirea indicatorilor de performanţă ai echipei de vânzări 
▪ identificarea tendinţelor pieţei de profil a companiei 
▪ contribuirea la dezvoltarea şi implementarea strategiei de vânzări şi a politicii comerciale interne şi 

externe a companiei 
▪ menţinerea unor bune relaţii cu partenerii şi clienţii companiei 
▪ identificarea de potenţiali noi clienţi, stabilirea contactelor şi promovarea firmei 
▪ îndeplinirea obiectivelor departamentului de vânzări pe termen mediu şi lung 
▪ urmărirea îndeplinirii target-urilor lunare, trimestriale şi anuale ale departamentului de vânzări 

asigurând în același timp satisfacția clientului (Banca Comercială Română) 
▪ propunerea şi implementarea de activităţi promoţionale specifice în concordanță cu tendinţele pieței 
▪ negocierea contractelor angajaţilor, parteneriatelor şi termenelor de plată conform politicii firmei. 

 Tipul sau sectorul de activitate   Intermediere şi vânzări directe în sectorul financiar-bancar  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Martie 2009 – Decembrie 2010 
 

Coordonator proiecte voluntariat 
SOS Satele Copiilor România, membră a SOS Kinderdorf International, www.sos-satelecopiilor.ro 
▪ dezvoltarea şi coordonarea activităţilor şi proiectelor de grup din cadrul organizației 
▪ supravegherea activităților şi interacţionarea permanentă cu beneficiarii proiectelor 
▪ monitorizarea, acordarea de suport şi feedback privind activitățile desfăşurate de aceştia 
▪ realizarea de diverse rapoarte de activitate, întâlniri pentru strângeri de fonduri şi sponsorizări. 

Tipul sau sectorul de activitate   Organinzaţie Non-Guvernamentală, activităţi sociale. 
 
Noiembrie 2008 – Decembrie 2008 

 
Referent marketing 

 ING Bank, Bucureşti, România, www.ing.ro  
 ▪ promovarea Conturilor ING Cont’Rol şi a cardurilor de debit ING Student 

▪ organizarea promoților ING pentru studenți în cadrul ASE 
▪ reprezentarea companiei în relaţiile cu terţii 
▪ derularea parţială a activităţilor de back-office. 

Tipul sau sectorul de activitate  Servicii financiar-bancare 
 

Iulie 2008 – Septembrie 2008 
 
Stagiu de practica  

 Mobidata GmbH, Bremen, Germania, www.mobidata.net  
 ▪ reprezentarea şi promovarea companiei şi a produselor comercializate de către aceasta în cadrul 

târgurilor şi expoziţiilor din domeniul financiar-bancar 
▪ asistent monitorizare şi control al echipelor mobile de vânzări (Frankfurt, Stuttgart, Munich) 
▪ derularea activităţilor de recrutare şi selecţie a resurselor umane direct productive. 

 
Tipul sau sectorul de activitate   Vânzarea produselor financiar-bancare 

 
Noiembrie 2007 – Mai 2008 

 
Supervizor vânzări 

 BancPost, Bucureşti, Romania www.bancpost.ro  
 ▪ conducerea şi coordonarea echipei de vânzări şi atingerea cu succes a obiectivelor de vânzări 

▪ susţinerea, supravegherea şi pregătirea noilor agenţi pe teren 
▪ promovarea politicii comerciale a firmei în zona alocată, dezvoltarea şi menţinerea reţelei de clienţi 
▪ organizarea demersurilor necesare extinderii proiectului la nivelul sucursalelor din Bucureşti 
▪ logistica materialelor necesare în activitatea de vânzare 
▪ întocmirea rapoartelor zilnice şi săptămânale adresate managerului de proiect. 

 
Tipul sau sectorul de activitate   Servicii bancare 

 
Septembrie 2007 – Octombrie 2007 

 
Agent Vânzări 

 BancPost, Bucureşti, Romania www.bancpost.ro  
 ▪ Promovarea cărţilor de credit American Express emise de BancPost în colaborare cu TAROM 

▪ Lucru direct cu clienţii în aeroportul Otopeni, poziţionarea acestora în targetul companiei 
▪ Prezentarea beneficiilor cardurilor de credit American Express 
▪ Completarea şi semnarea, împreună cu clienţii, a contractelor de împrumut necesare obţinerii 

cardurilor de credit American Express. 
 

Tipul sau sectorul de activitate   Servicii bancare 

2012 –  2019 Doctorandă  

Facultatea de Economie Teoretică si Aplicată, Academia de Studii Economice din Bucureşti 
▪ Domeniul de doctorat: Economie  
▪ Școala doctorală: Economie I  
▪ Titlul programului de cercetare ştiinţifică: "Influenţe teoretice ale economiei comportamentale asupra 

funcţionării pieţelor" 
Termeni cheie: economie comportamentală, psihologie, carduri de credit, rata de actualizare. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

2010 –  2012 Master Comunicare în afaceri   
 Facultatea de Economie Teoretică si Aplicată , Academia de Studii Economice din Bucureşti 
 ▪  comunicare şi limbaj economic, comunicare online, sociologia şi psihologia comunicării, publicitate, 

technici de comunicare, marketing mass-media şi analize statistice. 
 

2010 –  2012 
 
Economist 

 Facultatea de Economie Teoretică si Aplicată, Academia de Studii Economice din Bucureşti  
 ▪  micro şi macroeconomie, econometrie, satistică, marketing,  mangement, finanţe, drept, 

management resurse umane, doctrine economice, comunicare, publicitate, tehnici promoţionale 
 

2010 –  2012 Tehnician în activităţi financiare şi comerciale 
 Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretulescu”, București 
 ▪  contabilitate, finanţe, marketing, management, informatică de gestiune, sociologie, psihologie  

Limba(i) maternă(e) Română  
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2 C2 C2 C2  C2 
 Utilizator avansat 

Germană C2  C2  C2  C2  C1  
 Utilizator experimentat 

Italiana B2 B2 B1 A2 A2 C1  C1  C1  C1  
 Utilizator independent 
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Excelente abilităţi de negociere şi comunicare  
▪ Foarte bune abilităţi de instruire, motivare şi formare a personalului 
▪ Abilităţi de cercetare-inovare, dezvoltare a conceptelor şi tehnicilor de vânzări 
▪ Competenţe de comunicare dobândite prin experienţă de manager şi trainer de vânzări. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Spirit organizatoric şi atenţie la detalii, capacitate de conducere 
▪ Adaptabilitate la mediul de lucru şi capacitate de a lucra în condiţii ridicate de stres 
▪ Iniţiativă, creativitate, dinamism, entuziasm 
▪ Competenţele organizaţionale/manageriale dobândite ca manager de proiect, responsabilă pentru 

implementarea şi dezvoltarea Canalului Național de Vânzări Directe al Băncii Comerciale Române 
(www.bcr.ro), având în subordine peste 45 de angajaţi care au ajutat la atingerea cu succes a 
obiectivelor de vânzări privind cardurile de credit. 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Stăpânirea tehnicilor finaciare şi comerciale precum: 
▪ Comunicare eficientă cu clienţii în mediul profesional 
▪ Negociere şi vânzare de produse/servicii financiar-bancare 
▪ Utilizarea tehnicilor de marketing în activitatea comercială 
▪ Efectuarea lucrărilor contabile de complexitate medie, verificarea exactităţii datelor înscrise în 

documentele contabile şi corectitudinea executării operaţiilor financiare 
▪ Respectarea legislației în vigoare privind recrutarea, angajarea şi protecția muncii 
▪ Respectarea legislației din domeniul contabil şi financiar 
▪ Integrarea în cultura organizației şi în viaţa profesională. 

 
Competenţe informatice  ▪ Stăpânirea avansată a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ Baze de date, calcul tabelar, modelare economică, analiză statistică, prezentări 
▪ Utilizarea conceptelor generale ale tehnologiei informaţiei  
▪ Informare şi comunicare online, HTML şi procesare Webtext. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

Alte competenţe  ▪  Abilități de prezentare și artistice de teatru, origami, desen, activităţi sportive şi activităţi interactive de 
grup dobândite pe parcusul anilor de voluntariat. 

Permis de conducere  Categoria B 

Publicaţii 
 

- Drd. Alina-Maria Neatu, Asist. Univ. Dr. Cosmin-Ionut Imbrişcă, Are smartphones turning us 
into shopping addicts? A behavioural economics perspective on the implications of mobile 
proximity payments. European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS), Vol 7 No 
11 (2019): Vol-7-Issue-11-August-2019, Zurich, Switzerland, ISSN: 2235-767X 

- Cosmin-Ionut Imbrişcă, Alina-Maria Neatu, A study on the use of credit and debit cards in 
Romania, Proceedings of The International Conference on Administration and Business, 
coverage in Thomson Scientific, Septembrie, 2017,  ISBN 978-88-95922-92-8, pp 25-31, 
WOS:000439623700004, 
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSea
rch&qid=1&SID=E4qdc3ZpRipawFc2gf2&page=1&doc=1 (ISI proceedings) 

- Cosmin-Ionuţ Imbrişcă, Alina-Maria Neaţu,The Debit And Credit Card Market In Romania. A 
Macroeconomic Perspective., Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 
CNCSIS B+, ISSN 1582-5450, 2016, Indexată in RePEc, DOAJ, EBSCO, SCIPIO,  
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2016/AUOES-1-2016.pdf ,  Vol 25, nr. 1, pp. 
772-780. (articol) 

- Alina-Maria Neaţu, Cosmin-Ionuţ Imbrişcă,  An Overview Of The Direct Selling Industry. 
Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, CNCSIS B+, ISSN 1582-
5450, 2016, Indexată in RePEc, DOAJ, EBSCO, SCIPIO, 
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2016/AUOES-1-2016.pdf,  Vol 25, nr. 1, pp. 
987-994, (articol) 

- Drd. Alina-Maria Neatu, Behavioral Economics: „Nudging” People Into More Active Health 
Conscious Behaviors Through Wearable Technology, Publicat in volumul conferinţei „Basiq 
2015 International Conference: New Trends In Sustainable Business And Consumption”, 
2015, pp 196-203, ISSN: 2457-483X, ISI Thomson Reuters Conference Proceedings 
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSea
rch&qid=1&SID=E4qdc3ZpRipawFc2gf2&page=1&doc=4 

- Cosmin-Ionut Imbrişcă, Drd. Alina-Maria Neatu, The Implementation Of E-Health Solutions. 
A Review Of International Solutions And Their Relevance For Romania, „Basiq 2015 
International Conference: New Trends In Sustainable Business And Consumption”, 2015, pp 
433-440, ISSN: 2457-483X, ISI Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index, 
WOS:000432877200053 
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSea
rch&qid=1&SID=E4qdc3ZpRipawFc2gf2&page=1&doc=5 (ISI proceedings)  

- Alina Maria NEAȚU, The use of behavioral economics in promoting public policy, ECTAP - 
Theoretical and Applied Economics, CNCSIS B+, ISSN 1844-0029, 2015, Revista indexata 
in EconLit, RePEc, DOAJ, EBSCO Publishing, ICAAP, http://store.ectap.ro/articole/1100.pdf, 
pp 255-264, http://store.ectap.ro/articole/1100.pdf (articol) 

- Alina-Maria Neaţu, Cosmin-Ionuţ Imbrişcă, Entrepreneurship In Romania. A Behavioral 
Economics Perspective, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 
CNCSIS B+, ISSN 1582-5450, 2015, Revista indexata in RePEc, DOAJ, EBSCO,   
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2015/AUOES-1-2015.pdf (articol) 

Conferinţe 
 

- 9 - 10 iunie 2017 -  Conferinţa Internaţională ICEA, București 

- 18 - 19 iunie 2015 - Basiq 2015 - International Conference: New Trends In Sustainable 
Business And Consumption”, București 

- 29 - 30 mai 2015, EINCO 2015 - International Conference on European Integration - New 
Challenges, Oradea, Romania 

- 22 - 24 octombrie 2014 Post-Crisis Developments in Economics”, desfășurată sub egida 
AGER, AFER, ASE și a Facultății de Economie Teoretică și Aplicată  23-25 Oct 2014 - 14th 
EBES Conference – Barcelona 
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ANEXE   

 

 

  
Seminarii 

 
 

 

▪ 2016-2018, Conceperea şi realizarea trainingului „Kreditkarten Schulung“ pentru Volksbank-
Raiffeisen, Germania 

▪ 2013, Conceperea şi realizarea trainingului „Erfolgreich Verkaufen im Direktvertrieb“ (Succesul în 
vânzările directe) pentru compania HomeServe, Wiesbaden, Germania 

▪ 2012, “Kundendienst Techniker Workshop“, Domestic&General – inovarea, dezvoltarea şi 
prezentarea conceptului “T (ü)V - Technikerangebot (ü)ber Vertrauensvorschuss“ pentru vânzarea 
garanţiilor privind gamele de produs Electrolux (AEG), Bauknecht, Indesit, Candy Hoover, Beko 

▪ 2012, Realizarea training-ului de vânzări Terminale POS – REACARD Germania (www.rea-card.de)  
şi implementarea unui nou canal de vânzări Terminale POS pentru REACARD Hannover. 

▪ 2012, Train the Trainer – Cross-Selling Seminar, Rüdesheimer Schloß, regiunea Wiesbaden – 
Inovarea, dezvoltarea şi prezentarea conceptului “EIS – Einwand Ist Signal“ (Obiecţia este un 
semnal) în cadrul companiei  Domestic&General 

▪ 2011- 2012, Pregătirea şi susținerea a numeroase traininguri pe produs şi vânzări în cadrul 
proiectului MasterCard / BCR Powercard  

Distincţii 
 

▪ 2019, atestarea cunoştinţelor de limba germană - Examen Goethe Zertificat C2 

▪ 2018, program de formare AEVO Bremen, Industrie und Handelskammer Bremen 

▪ 2015, Diplomă pentru rezultate deosebite în programul de cercetare EXCELIS 

▪ 2013, Diplomă de absolvire a Cursului Excel, Microsoft Office™,  Volkshochschule Bremen 

▪ 2012, Diplomă de absolvire a Cursului Intensiv de Limba Germană de Afaceri - Aristotels 
Sprachinstitut Bremen, Germania 

▪ 2011, Premiul III pentru rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul universitar 2010-2011 
(medie generala 9,85),  Academia de Studii Economice din Bucureşti 

▪ 2010, Diploma de absolvire a Modulului Pedagogic,  Departamentul Pentru Pregătirea Personalului 
Didactic (DPPD), Academia de Studii Economice din Bucureşti 

▪ 2010, atestarea cunoştinţelor de limba engleză - Examen TOEFL 

▪ 2008, curs de perfecţionare în domeniul vânzărilor prin telefon, organizat de Telephone Doctor 
Costomer Service Training Romania, finalizat cu obţinerea Certificatului de Excelenţă Telesales 
Program. 

 
Referinţe Disponibile la cerere. 

  

16.09.2019


