Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Săseanu Andreea Simona
Bucureşti
andreea.saseanu@com.ase.ro
Română

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Aprilie 2020 - prezent
Prodecan, Facultatea Business şi Turism, ASE Bucureşti
Februarie 2016- prezent
Profesor în cadrul Departamentului Business, Ştiinţele Consumatorului şi
Managementul Calităţii – Facultatea de Business şi Turism
Atestat de abilitare nr.3404/03.03.2021
Cursuri şi seminarii în cadrul programelor de licenţă şi de masterat la disciplinele: economia
comerţului intern şi internaţional, management, comunicare în afaceri, sisteme şi modele
aplicate în comerţ, leadership, networking şi comunicare în afaceri.
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, nr.6, Bucureşti
Februarie 2009 – februarie 2016

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar în cadrul Catedrei de Comerţ, în prezent Departamentul Business, Ştiinţele
Consumatorului şi Managementul Calităţii – Facultatea de Comerţ

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cursuri şi seminarii în cadrul programelor de licenţă şi de masterat la disciplinele: economia
comerţului intern şi internaţional, management, comunicare în afaceri, sisteme şi modele
aplicate în comerţ, leadership, networking şi comunicare în afaceri.

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, nr.6, Bucureşti
Octombrie 2005 - februarie 2009
Lector în cadrul Catedrei de Comerţ, Facultatea de Comerţ

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Cursuri şi seminarii în cadrul programelor de licenţă şi de masterat la disciplinele: economia
întreprinderii, sisteme informatice în comerţ, bazele comerţului, economie comercială,
comunicare în afaceri.
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, nr.6, Bucureşti
Octombrie 2002 - octombrie 2005

Funcţia sau postul ocupat

asistent în cadrul Catedrei de Comerţ, Facultatea de Comerţ

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Seminarii în cadrul programelor de licenţă la disciplinele: economia întreprinderii, sisteme
informatice în comerţ, bazele comerţului, economie comercială, strategii de vânzări,
management comercial, protecţia consumatorului

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, nr.6, Bucureşti
2000-2002
Preparator, asistent
Cursuri şi seminarii în cadrul programelor de licenţă la disciplinele informatică managerială,
economie mondială, analiză economico-financiară, pieţe de capital, microeconomie
Universitatea Hyperion, Calea Călăraşilor, nr.169, Bucureşti

Perioada

1999-2000

Funcţia sau postul ocupat

Economist

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Atribuţii in cadrul departamentului de marketing, cu responsabilităţi in distribuţia şi
promovarea produselor

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

S.C. Group Romet S.A, Bucureşti
Produse pentru reţelele de apă, echipamente pentru stingerea incendiilor, confecţii metalice
diverse şi piese turnate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iulie 2011
Certificat de absolvire a cursurilor de formare continuă în specializarea Management
universitar
management universitar – prezent şi perspective, cercetarea ştiinţifică universitară, legislaţia
în domeniul managementului universitar, finanţarea învăţământului superior
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Şcoala de Pregătire Postuniversitară,
specializarea Management universitar
Octombrie 2001 – ianuarie 2005
Doctor în economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

economie politică, bazele comerţului, management comercial - cunoştinţe teoretice şi
aplicative în domeniul economico-comercial

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ

Perioada

Octombrie 2001 – iunie 2003

Calificarea / diploma obţinută Master - Diplomă de Master în specializarea Administrarea afacerilor
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

management strategic, managementul calităţii, politici financiare ale întreprinderii, diagnostic
strategic al întreprinderii, managementul resurselor umane, informatica pentru afaceri –
cunoştinţe aplicative în domeniul administraţiei afacerilor, dezvoltarea abilităţilor de
comunicare şi de analiză a situaţiei economico-financiare a unei întreprinderi

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Studii Economice in Limbi Străine

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Octombrie 1999 – Februarie 2002
Master - Diplomă de Executive master of business administration, eliberată de
Conservatoire National des Arts et Metiers Paris şi
Diplomă de studii academice postuniversitare în specializarea „Dezvoltarea
economică a întreprinderii”, eliberată de ASE

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

decizia de investiţii, gestiunea competentelor, managementul inovaţiei, marketing strategic,
pilotaj global al întreprinderii, informatica de gestiune, macroeconomie – competenţe în
domeniul afacerilor, dezvoltarea capacităţilor de diagnostic si de lucru în echipa

Numele şi tipul instituţiei de Institutul National de Dezvoltare Economică (organizat de A.S.E. Bucureşti şi Conservatoire
învăţământ / furnizorului de formare National des Arts et Metiers Paris)
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Septembrie 1994- Iulie 1998
Economist – Diplomă de Licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

comerţ, marketing, cercetări de marketing, comunicare în afaceri – cunoştinţe teoretice şi
aplicative pentru administrarea afacerilor şi marketing

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice – Facultatea de Comerţ, Specializarea Marketing

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Engleză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Germană

A2

Utilizator
elementar

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale 1.Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.
2. Abilităţi de organizare şi coordonare dobândite ca urmare a participării la organizarea
diferitelor manifestări ştiinţifice şi participării în comisiile de admitere.
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Competenţe şi aptitudini organizatorice -

-

Informaţii suplimentare

-
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membru în Consiliul Facultăţii de Comerţ (2011-prezent);
membru în Consiliul Departamentului BSCMC (2019-prezent);
secretar general al Consiliului de Etică şi Management Universitar – CEMU, (decembrie
2017 – aprilie 2020);
membru în Consiliul Director al Fundaţiei ASE (2016 – prezent);
membru în Comitetul de organizare a conferinţei Internaţionale „Comerţ şi
competitiviate”organizată de Facultatea de Comerţ (2005, 2006, 2008);
secretarul comisiei de admitere la Master (2008,2012);
asistent manager în cadrul Programului de Master „Administrarea afacerilor
comerciale”/”Business”, ASE, în perioada 2002-2007;
director al Programului de Master Business, Facultatea Business şi Turism (fostă Comert)
(2013- prezent);
preşedintele comisiei de evaluare a concursului regional Romanian Business Challenge
organizat de Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploieşti (2010, 2011);
membru în comisia de admitere pe facultate în anii 2005, 2006, 2007, 2017, 2018, 2019;
membru în Comitetul ştiintific al:
1. The International Conference „Global Economy &Governance”, GEG 2014, 1012 septembrie 2014;
2. INTERNATIONAL CONFERENCE, New trends in sustainable business and
consumption, BASIQ 2015, Bucureşti, România, 18-19 iunie 2015;
3. INTERNATIONAL CONFERENCE, New trends in sustainable business and
consumption, BASIQ 2016, Konstanz, Germania, 02.-03 iunie 2016;
4. INTERNATIONAL CONFERENCE, New trends in sustainable business and
consumption, BASIQ 2017, Graz, Austria, 30 mai-03.iunie 2017;
5. INTERNATIONAL CONFERENCE, New trends in sustainable business and
consumption, BASIQ 2018, Heidelberg, Germania, 11-13 iunie 2018;
6. INTERNATIONAL CONFERENCE, New trends in sustainable business and
consumption, BASIQ 2019, Bari, Italy, 30 May-01 June;
7. International Conference VESA 2019, Universitatea Transilvania din Brasov, 2728 iunie 2019;
8. INTERNATIONAL CONFERENCE, New trends in sustainable business and
consumption, BASIQ 2020, Messina, Italy, 04-06 June, virtual conference
membru în Comitetul de organizare a conferinţei Internaţionale „New trends in
sustainable business and consumption”, BASIQ 2015, BASIQ 2016, BASIQ 2017, BASIQ
2018, BASIQ 2019;BASIQ 2020; BASIQ 2021.
preşedinte/membru in comisii de licenţă şi master;
coordonator de lucrări de licenţă şi de disertaţii.
autor sau coautor a: 14 articole Clarivate Analytics, 30 articole publicate în reviste de
categoria B+, 24 cărţi;
participarea la 61 de conferinţe naţionale şi internaţionale şi 21 proiecte de cercetare
ştiinţifică (CEEX, CNCSIS, PNCDI, POCA, POCU, POSDRU şi cu mediul de afaceri);
gradaţie de merit (2012-2016);
diplomă de laudă pentru tineri cercetători, ASE, 2005, 2006;
diplomă Georgescu Roegen pentru cercetarea ştiintifică de excelenţă, ASE, noiembrie
2019;
premiu UEFISCDI in 2015 pentru articolul „Modelari econometrice in turismul romanesc
sub impactul dezvoltarii durabile”, autori: Popescu Delia, SĂSEANU Andreea Simona,
Bulin Daniel, Calabro Grazia, publicat în Amfiteatru Economic, Vol. 16, Nr. Special 8,
2014, pg. 845 - 856, ISSN:1582-9146;

-

-

-

-

-

-

Mai 2021
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premiu UEFISCDI in 2018 pentru articolul „Perspectives of Ecological
Footprint in European Context under the Impact of Information Society and
Sustainable Development”, autori: Ghita Simona Ioana, Saseanu Andreea Simona,
Gogonea Rodica-Manuela and Huidumac-Petrescu Catalin-Emilian,
publicat în
Sustainability, Volume 10, Issue 9 (September 2018), ISSN 2071-1050, factor impact:
2,075, Special Issue "Information Society and Sustainable Development—Selected
Papers from the 5th International Conference ISSD 2018", p.1-26,
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3224, PDF Version: http://www.mdpi.com/20711050/10/9/3224/pdf;
premiu UEFISCDI in 2020 pentru articolul „Manifestations of the European Ecological
Footprint from the Perspective of Social Responsibility Codes”, autori: Ghita Simona
Ioana, Gogonea Rodica-Manuela, Saseanu Andreea Simona, publicat în Amfiteatru
Economic, Vol. 21, Nr. 52, 2019, pg. 554 - 571, ISSN:1582-9146;
membră in organizaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale (AROMAR din
2006; membru CEDIMES – ROUMANIE din 2009, membru al Centrului de Cercetări
Comerciale al Catedrei de Comerţ – ASE, care din 2006 este membru cu drepturi depline
al RESER (The European Research Network on Services), membru IGWT (Internationale
Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie) din 2010.), membru fondator al
BASIQ (Asociaţia pentru Inovare şi Calitate în Afaceri Sustenabile) din 2014;
coautor al lucrării „Tratat de management comercial”, lucrare ce a primit Premiul Victor
Slăvescu al Academiei Romane, in 2009;
citată în „Great Women of the 21st Century”, publicată de American Biographical Institute
Raleigh, North Carolina, USA, ISSN 1551-1332,pg.245; 2008;
citată în „2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century”, publicată de Melrose Press
Ltd., Cambridge, England, ISBN 978 1903986 31 8, pg.401, 2009;
citată în „Who is Who in Romania” (Enciclopedia personalităţilor din România), ediţia a –VIa, Hubners Who is Who, Who is Who, Verlag fur Personenenzyklopadien AG, Schweiz,
ISBN 978-3-7290-0106-0, pg. 1636, 2011;
în perioada 20.03.2018- 11.05.2018 am participat la procesul de evaluare a calităţii
ştiinţifice şi didactice a proiectelor de manuale şcolare, în calitate de specialist extern
pentru avizarea ştiinţifică (Centrul National de Evaluare si Examinare – Ministerul Educatiei
Nationale);
data ultimei evaluări interne în ASE: februarie 2021 (nr.136/11.02.2021), calificativ obţinut:
Foarte Bine.

Prof.univ.dr. Andreea Simona Săseanu

