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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 

  

 

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume BĂLAN, CARMEN 

Adresa Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Facultatea de Marketing, Departamentul de Marketing 
Piaţa Romană nr. 6, Sector 1, Cod 010374, Bucureşti 

Telefon 021 319 19 00 / int. 237 (ASE)   

E-mail carmen.balan@mk.ase.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din februarie 2008 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tezelor de doctorat şi evaluarea rapoartelor de cercetare ale doctoranzilor, cercetare 
ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti - IOSUD, Şcoala Doctorală Marketing 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Din februarie 2005 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice (în limbile română şi engleză) şi activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul de Marketing 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Din iunie 2016 şi în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al CSUD - ASE Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Martie 2004 – Februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultăţii de Marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil de relaţiile cu studenţii şi cu mediul de afaceri 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Octombrie 1993 – Februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar / lector universitar / conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice în cadrul ciclului de licenţă şi ciclului de masterat, în limbile română şi engleză 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Catedra de Marketing 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
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Perioada Martie 1990 – Decembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Economist / cercetător / cercetător ştiinţific principal III / cercetător ştiinţific principal II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetări de marketing, pe baze contractuale, pentru societăţi comerciale publice şi private 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări pentru Comerţ Interior / Institutul Naţional “Virgil Madgearu” Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică 

  

Perioada Octombrie 1987 – Martie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Economist  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi comerciale şi contabile 

Numele şi adresa angajatorului Cooperativa de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor Bolintin Vale, Judeţul Giurgiu 
(CENTROCOOP) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cooperaţie, comerţ 

  

Educaţie şi formare  

Perioada Iunie - Iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare continuă (30 ore) 
   Specializarea: „Management universitar” 
   Competenţe manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

   Academia de Studii Economice din Bucureşti 
   

  

Perioada Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare continuă  
Specializarea „Managementul educaţiei la distanţă” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

  

Perioada Iulie – August 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Colloquium on Participant-Centered Learning” 
Competenţe pedagogice specifice programelor postuniversitare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Harvard Business School (SUA) 

  

Perioada Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“International Enterprise Development Programme - EMPRETEC” 
Competenţe antreprenoriale şi de formare a formatorilor în domeniul antreprenorial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNCTAD, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei, Bucureşti, România 
Seminar condus de Management Systems International (Washington D.C., USA) 

  

Perioada Octombrie - Noiembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Training of Export Trainers”, Proiectul TEXT/CE 
Competenţe de gestionare a operaţiunilor de comerţ exterior şi de formare a formatorilor în domeniul 
comerţului exterior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institute of Export (UK) 
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Perioada August 1997 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Seminarul de pregătire a formatorilor, cu tema “Elaborarea cursurilor pentru Programul 
TRAINFORTRADE” 
Competenţe în domeniul elaborării de pachete pedagogice (referitoare la comerţul exterior / 
marketingul internaţional) şi al predării acestora 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul Român de Comerţ Exterior, Bucureşti, România 
Seminar organizat în colaborare cu UNCTAD (Geneva) 

  

Perioada Martie - Aprilie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul “General Management” 
Competenţe în domeniul gestiunii afacerilor şi de formare a formatorilor din industria alimentară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institut de Gestion Internationale Agro-alimentaire, Centre Polytechnique Saint-Louis, Cergy-
Pontoise, Franţa 

  

Perioada Aprilie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Marketing Research – Consumer Goods” 
Competenţe privind organizarea şi desfăşurarea cercetărilor de marketing referitoare la bunurile de 
consum 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

The Chartered Institute of Marketing, Marea Britanie 

  

Perioada Iulie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„International Summer Study Program”, cursurile “International Marketing” şi “Marketing Ethics” 
Competenţe în domeniul proiectării de strategii de marketing şi gestionării etice a activităţii de 
marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Wirtschaftsuniversitat Wien, Austria 

  

Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice 
Facultatea de Comerţ 

  

Perioada    1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe profesionale în domeniul comerţului intern şi internaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ, Secţia Comerţ 

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în domeniul matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 
Profilul matematică-fizică 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat 

Franceză C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

Spaniolă B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de lucru şi comunicare în cadrul unei echipe  
Abilităţi de comunicare în context internaţional (în limbile engleză şi franceză) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de organizare a activităţilor didactice de tip interactiv, centrate pe participanţi  
Aptitudini de coordonare şi organizare a unei echipe de proiect de cercetare 
Competenţe de planificare, organizare şi desfăşurare a unui program de masterat în domeniul 
marketingului  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office şi simulări de marketing 
 

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe şi aptitudini de cercetare în domeniul marketingului  
Competenţe şi aptitudini în domeniul furnizării de servicii de consultanţă de afaceri  

  

Informaţii suplimentare Publicaţii: 
 Autoare, coautoare sau coordonatoare a 28 de cărţi în domeniul marketingului, cercetărilor de 

marketing şi logisticii 
 Peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate  
 Peste 40 de studii de marketing (cercetări ştiinţifice) 
 Peste 60 de comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale sau 

internaţionale. 
 

Membru al Consiliului Facultăţii de Marketing din cadrul ASE Bucureşti (din 2004 şi în prezent) 

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 
(CNATDCU), din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului (2006-2010) 

Membru al Comisiei de Specialitate 3 - „Ştiinţe Socio-Umane şi Economice” a CNCSIS (2009-2010) 
 
Membru al unor asociaţii recunoscute în România şi/sau pe plan internaţional: 
 Membru (persoană fizică) al American Marketing Association (AMA), din anul 2005 şi în prezent; 
 Membru (persoană fizică) al Asociaţiei Româno-Italiene de Logistică şi Management (ARILOG), 

2004-2008; 
 Membru (persoană fizică) al Comitetului Român al Distribuţiei (CRD), 1996-2006. 

  
  Membru al unor colegii editoriale/de redacţie: 
 Membru al colegiului editorial al publicaţiei „Management & Marketing”, din 2006 şi în prezent 
 Membru al colegiului de redacţie al publicaţiei „Revista Română de Marketing”, din 2006-2017 

  

   
            


