
                                       C U R R I C U L U M   V I T A E 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume / Prenume STĂNCIOIU AURELIA - FELICIA 

Telefon + 40 722 377 379 

E-mail stancioiufelicia@hotmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 6 decembrie 1964 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ  

Perioada 2000 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice  Bucureşti.  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ superior. Activitate didactică şi de 

cercetare ştiinţifică. 

Poziţia actuală 

 

Alte poziţii ocupate 

                           Domenii de 

specializare 

 Profesor universitar (2005-prezent) 

 

 Conferenţiar universitar (2002-2005) 

 Lector universitar (2000-2002) 

 

Marketing, Marketing în servicii, Strategii de 

marketing în turism, Marketing în turism, 

Marketing relaţional 

Perioada 1995 – 2000 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar 

Drobeta Turnu - Severin 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ superior. Activitate didactică şi de 

cercetare ştiinţifică. 

Funcţia sau postul ocupat Lector (cursuri, seminarii, programe de 
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perfecţionare) 

Perioada 1992 – 1995 

Numele şi adresa angajatorului  Centrul Teritorial de Expansiune a 

Turismului – judeţul Mehedinţi din cadrul  

Ministerului Comerţului şi Turismului 

 SC ,,Litanco Asrom’’ SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate publică 

Funcţia sau postul ocupat   Inspector 

 Consilier economic 

 Cadru didactic asociat la Liceul Economic, 

Drobeta Turnu Severin 

Perioada 1991 – 1992 

Numele şi adresa angajatorului SC ,,Eurotur’’ SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate de comerţ cu servicii  

Funcţia sau postul ocupat  Manager 

Perioada 1990 – 1991 

Numele şi adresa angajatorului SC ,,Severtour’’ SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate de comerţ cu servicii 

Funcţia sau postul ocupat  Economist / Agent de turism 

Perioada 1987 – 1990 

                Numele şi adresa 

angajatorului 

Oficiul Judeţean de Turism Mehedinţi 

 Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate de turism 

                         Funcţia sau postul 

ocupat 

Economist 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada  Martie 2000 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Institut Supérior de Commerce et 

d’Administration des Entreprises 

Domeniul studiat / de specializare Marketing internaţional 
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Activitate Participare seminar de iniţiere a formatorilor  

Perioada 1996 – 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice  Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

Economie; Marketing 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de doctor în Economie, specializarea 

Marketing, 1999 

Perioada  octombrie – decembrie 1996  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Luton din Anglia  

Domeniul studiat / de specializare Marketing / Management şi Economia 

Întreprinderii 

Din anul  1994 

Tipul calificării / diploma obţinută Brevet pentru manager în activitatea de turism 

Perioada 1983 – 1987 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia de Studii Economice  Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, Specializarea Economia 

Serviciilor de Alimentaţie Publică şi Turism 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de licenţă în ştiinţe economice. 

Perioada  1979 – 1983 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul ,, Traian’’, Drobeta Turnu Severin 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleză – bine (citit, scris, vorbit) 

Franceză – satisfăcător (citit) 

Aptitudini şi competenţe sociale  Abilitate de a lucra în echipă 

 Abilităţi de comunicare pe plan ştiinţific şi în 

relaţiile cu studenţii 

 Deschidere spre dialog şi cooperare 

 Abilităţi de diseminare a cunoştinţelor 

ştiinţifice 

Aptitudini şi competenţe organizatorice  Gândire analitică şi sintetică 

 Proiectare şi derulare de proiecte de cercetare  
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 Managementul proiectelor de cercetare 

(metodologică şi realizare practică) 

Aptitudini şi competenţe tehnice  Utilizarea calculatorului (MS Office, Internet 

etc.) 

Alte aptitudini şi competenţe  Iniţierea şi participarea la proiecte naţionale şi 

internaţionale  

 Antrenarea în cercetare a unor echipe de 

specialişti din mai multe domenii de 

activitate 

 Ilustrarea procesului didactic de pregătire a 

studenţilor cu exemple şi studii de caz 

ALTE INFORMAŢII DESPRE 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartenenţă asociaţii profesionale 

din ţară şi străinătate 

 

 

 

 

 Aport major în proiectarea programului de 

masterat  ,,Management şi Marketing în 

Turism’’ împreună cu Facultatea de Comerţ 

 Membru al Consiliului Facultăţii de Comerţ 

din cadrul Academiei de Studii Economice 

Bucureşti 

 Membru în comisii de susţinere publică a 

tezelor de doctorat şi acordare a titlului de 

doctor în domeniul marketingului 

 Membru în comisia de evaluare tehnică de 

specialitate a elaborării şi implementării 

master-planului pentru ,,Dezvoltarea 

turismului naţional în perioada 2007-2026’’ 

 Membru în numeroase comisii în cadrul 

activităţii de pregătire doctorală 

 Coordonator a numeroase lucrări de licenţă şi 

de dizertaţie ale studenţilor şi masteranzilor 

în domeniul marketingului 

 Membru în Colegiul editorial al Analelor 

Universităţii din Petroşani 

 Membru în Colegiul editorial al Balneo 

Research Journal 

 Membru în Colegiul editorial al revistei 

Economie Teoretică şi Aplicată 

 Membru în colegii editoriale ale unor sesiuni 

de comunicări ştiinţifice 

 Membru în colegii ştiinţifice şi / sau de 

organizare ale unor sesiuni de comunicări 

ştiinţifice / conferinţe / congrese naţionale şi 

internaţionale 

 Conducător ştiinţific şi membru în comisia de 

acordare a gradului didactic I 
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Premii obţinute 

 

                                  

 Membru (persoană fizică) AROMAR 

(Asociatia Română de Marketing) 

 Membru (persoană fizică)TRINET 

 Preşedinte onorific al Asociaţiei de 

Promovare a Turismului Mehedinţi 

 Vicepreşedinte al Asociaţiei pentru 

Promovarea Turismului în Oltenia 

 Vicepreşedinte al Organizaţiei de Marketing 

în Turism din România 

 

 AGER – Premiul pentru ,,Performanta 

profesionala a documentarii in echipa si 

publicarea unui ciclu de articole despre sectorul 

turistic’’ (coordonator), Editura Economică, 

Bucuresti, 2011 

 Asociatia Jurnalistilor si Scriitorilor de 

Turism din Romania Premiul TEZAUR pentru 

coordonarea serialului de articole ,,Destinatii 

turistice din Romania”, 2011 

 Premiul ,, Enciclopedia anului 2003’’ al 

Asociaţiei Generale a Economiştilor din România 

– AGER – pentru cartea- „Marketing. Dicţionar 

explicativ”, Florescu Constantin, Mâlcomete 

Petre, Pop Al. Nicolae – coordonatori, Editura 

Economică, Bucureşti, 2003 

 Diploma Georgescu Roegen, primită din 

partea Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti pentru activitatea de cercetare 

desfăşurată în cadrul proiectelor finanţate în anul 

2005  

 Premiul pentru ,,Promovarea 

metodologiilor moderne”, acordat in anul 2006 

de catre Asociaţia Generală a Economiştilor din 

România, pentru cartea ,,Planificarea de 

marketing în turism”, Editura Economică, 

Bucuresti, 2005 (coordonator) 

 Premiul pentru ,,Performanta profesională 

a documentării în echipă şi publicarea unui ciclu 

de articole despre sectorul turistic”, acordat in 

anul 2011 de către Asociaţia Generală a 

Economiştilor din România, pentru articolele 

publicate sub genericul  ,,Imaginea destinatiei 

turistice – element de sustinere în constructia 

brandului turistic regional”, Editura Economică, 

Bucureşti, 2011 (coordonator) 

 Premiul ,,Tezaur”, acordat in anul 2012 de 

către Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de 

Turism din România, pentru coordonarea 

serialului ,,Destinaţii turistice din România”, 
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publicat în Editura Economică, Bucureşti, 2011 

(coordonator) 

 

 

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ ŞI 

DE CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ 

 cărţi/cursuri, publicate: 15 

 articole/studii publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale 

recunoscute în ţară şi în străinătate: +27 

 articole/studii publicate în reviste de 

specialitate de circulaţie naţională 

recunoscute CNCSIS: +50 

 articole/studii publicate în volumele unor 

manifestări ştiinţifice naţionale: +12 

 lucrări prezentate la diferite 

seminarii/expoziţii: 53 

 proiecte de cercetare-dezvoltare: 20 

 


