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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dobrescu Maria Monica  

Adresă(e) 1, str. Cpt. Pavel Zăgănescu, 060206, sector 6, Bucureşti, România  

Telefon(oane) Fix: 021 - 314 48 77 Mobil: 0724 260 252 

Fax(uri)  

E-mail(uri) monicam_dobrescu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 27.06.1978 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Învăţământ universitar, cercetare economică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000 – 2016  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar (începând cu 01.10.2009), Catedra de Comunicare 
şi Doctrine Economice 
Cancelar al Facultăţii de Economie Teroretica si Aplicata – ASE 
Bucuresti (01.03.2008 – 01.03.2012) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice - cursuri şi seminarii de Doctrine Economice (in limba 
romana si engleza), Scoli de gandire economica contemporane, Comunicare 
Financiar-Bancară, Relatii Publice, Proiecte Economice, Jurnalism economic, 
Limba Engleză pentru Afaceri (la programul de master Comunicare in 
Afaceri);  
Elaborare materiale didactice, note de curs, carti si articole de 
specialitate 
Cercetare economică in calitate de director de proiect sau membru in 
proiecte de cercetare, in principal in domeniul antreprenoriatului si 
competitivitatii economice:  
- Director al proiectului de cercetare „Antreprenoriatul si inovarea - factori 

microeconomici determinanţi in procesul de creştere economica in tarile in 
tranzitie” (2008-2009) 

- Membru in echipa proiectului Imbunatatirea mediului concurential si 
cresterea - competitivitatii economice a firmelor romanesti in perspectiva 
integrarii in UE (2006-2007) 

- Expert in cadrul Programului ForSociety Transnational Foresight ERA-Net 
– privind integrarea europeana in domeniul stiintific si tehnologic (2007) 



 2

 - Membru in echipa Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării şi 
inovării – IMPACT aprobat prin HG nr.918/2006; Dezvoltarea de propuneri 
de  proiecte viabile de cercetare-dezvoltare şi inovare in vederea stimularii 
accesului la POS CCE componenta CDI (2006-2008);  

- Expert pe termen lung in echipa proiectului Leonardo da Vinci Developing 
Key Methodological Units for the Implementation of the European 
Qualifications Framework by means of NQFs (2008) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti, Piata Romana, nr.6, Facultatea de 
Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Cercetare economică 
 

 

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect „Practica pentru tehnologia de maine”, 
POSDRU/161/2.1/G/138552 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea si actualizarea planului de management, stabilirea strategiei de 
lucru a echipei de management / implementare, coordonarea si gestionarea 
resurselor proiectului, elaborarea, implementarea si actualizarea procedurilor 
/ modalitatilor de lucru, coordonarea fluxului financiar si controlul adminstrativ 
al documentelor, coordonarea derularii proiectului, evaluarea realizării 
obiectivelor, evaluarea riscurilor, planificarea, organizarea si derularea 
activitatilor de cercetare din cadrul proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti, Piata Romana, nr.6, Facultatea de 
Economie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fonduri structurale, Invatamant superior, Cercetare economica 
  

Perioada 2008 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Expert elaborare competente si calificari (colaborator) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la elaborarea Cadrului national al calificarilor in invatamantul 
superior, elaborarea grilei de competente pentru Domeniul Economie, ciclul 
licenta si master, elaborarea calificarilor pentru domeniul Economie, 
documentare asupra sistemelor de competente si calificari implementate in 
alte tari membre UE 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Calificări din Învăţământul Superior şi Parteneriat 
cu Mediul Economic şi Social – ACPART, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Invatamant superior 

  

Perioada 2007 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Consultant management si finanţare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii de consultanta pentru accesarea de finantări nerambursabile in 
domeniul investitiilor in IMM-uri, in infrastructura de cercetare, de mediu (in 
particular prin intermediul fondurilor structurale – POS CCE, POS Mediu, 
POS DRU);  
Elaborarea de analize economico-financiare, analize de risc si de 
senzitivitate, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de piata;  
Consultanţă în managementul economico-financiar al proiectelor de 
investitii; 
Servicii de evaluare a propunerilor de proiecte, analizelor cost-beneficiu, 
analizelor de risc si de senzitivitate, planurilor de afaceri, studiilor de 
fezabilitate in cadrul programelor operationale sus-mentionate; 

Numele şi adresa angajatorului SC EUROGRAPH IMPEX SRL, Str.Didiţel, nr.23, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă economică 
  

Perioada 2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat Expert Integrare Europeană şi Antreprenoriat 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea si implementarea de programe de stimulare a antreprenoriatului, 
evaluarea economico-financiara a propunerilor de proiecte de investitii in 
cadrul programului PHARE (analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, studii 
de piaţă) si al programelor nationale de sprijinire a sectorului IMM, 
armonizarea legislaţiei române cu cea a Uniunii Europene, pregătirea 
documentelor de negociere a aderării României la Uniunea Europeana, 
participarea la negocierile cu Comisia Europeană 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperaţie, Str.Poteraşi, nr.11, 
sect.4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie publică, Guvern 
  

Perioada 2000 

Funcţia sau postul ocupat Economic advisor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare acte constitutive pentru filiale ale companiilor străine in Romania, 
acordarea de asistenţă potentialilor investitori străini, corespondenţă 
comercială si traduceri 

Numele şi adresa angajatorului SC Intertrading Consulting SRL, Calea Victoriei, nr.32, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă economică şi juridică 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2000 – 2006  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor in Economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Macroeconomie, Creştere Economică, Doctrine Economice, 
Politici Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piata Romana, nr.6, Facultatea de 
Economie, instituţie de învăţământ superior  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1996 – 2000  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă – domeniul fundamental Ştiinţe Economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relaţii economice internaţionale, comerţ internaţional, politici comerciale, 
integrare europeană, drept comercial internaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Piaţa Romana, nr.6, Facultatea de 
Relaţii Economice Internaţionale, instituţie de învăţământ superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1992 – 1996  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profil matematica-fizică bilingv engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „Sf. Sava”, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs manager de proiect certificat de CNFPA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Definire proiect, obiective, conţinut, planificare activităţi, elaborare calendar si 
buget, alocare resurse, realizare proceduri de achiziţii publice, 
managementul riscurilor, management financiar, evaluarea realizării 
proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Steppingstone SRL, Bucureşti, training, consultanţă 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

-  

  

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului Negotiating and the European Union 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoaşterea instituţiilor UE si a principiilor de funcţionare a UEM, 
mecanismele de luare a deciziilor in cadrul UE, derularea proceselor 
legislative in UE, derularea negocierilor specifice cu institutiile UE; abilităţi 
generale de negociere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centre for Political and Diplomatic Studies, Oxford, UK, training 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

-  

  

Perioada 1992 - 1996 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de interpret limba engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoştinţe avansate de limba engleza, abilitatea de a preda limba engleză la 
ciclul primar si gimnazial, realizarea de traduceri in/din limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional “ Sf. Sava “, Bucureşti, învăţământ liceal 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoştinţe avansate de limba engleză, inclusiv Business English (speaking, 
writing, reading) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul “St. Clare’s“, Oxford, UK, învăţământ liceal 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

-  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discur
s oral 

Exprimare scrisă 

Engleza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experime

ntat 

Utilizator 
experim

entat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Franceza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experime

ntat 

Utilizator 
experim

entat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am 
participat la activităţile presupuse de proiectele practice și de cercetare 
derulate în cadrul facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă in 
calitate de Cancelar al Facultăţii de Economie si de consultant. 
O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei didactice 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă vasta  a managementului de proiect şi al echipei in calitate de 
Cancelar al Facultatii de Economie si de manager al unor proiecte de 
investiţii. 
Spirit organizatoric, experienţă in logistică dobândite in calitate de manager 
de proiect 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, 
PowerPoint™, Access™); 

  

Competenţe şi aptitudini artistice -  
  

Alte competenţe şi aptitudini -  
  

Permis(e) de conducere Da, categoria B.  
  

Informaţii suplimentare -.  
  

Anexe - 

 
 
 
 


