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 Curriculum vitae Europass   
 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  NEACŞU MONICA 
Adresa  Bucureşti, România  
E-mail  nick_neacsuATyahoo.com 

Cetăţenia  Română  

 Sex  Feminin 
 

                    Aria ocupaţională    Business/ Educație 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 
Perioada  Iul. 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director General 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Organizarea, planificarea activității, gestionarea resurselor organizației. Definirea și 
implementarea strategiilor de pătrundere pe piață. Definirea portofoliului de produse. 
Definirea strategiilor de promovare și vânzare.  

Numele şi adresa angajatorului   Transfactor Technologies SRL, București 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 IT 

Perioada  Oct. 2006 – Sept. 2016 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar – titular la disciplinele Economia turismului, Turism internaţional, 

Resurse şi destinaţii turistice, Economia serviciilor 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate didactică - seminarii; elaborare suport de curs și seminar; secretar în comisii de 

licenţă; membru în comisii de susţinere a proiectelor de practică; responsabil baze de 
practică în turism; activitate de cercetare - participarea la sesiuni ştiinţifice, conferințe 
naționale și internaționale; autor/coautor a peste 30 articole publicate, cercetare științifică 
în cadrul a trei proiecte naționale tip CEEX și Parteneriate; activităţi de promovare a 
facultăţii/universităţii  

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic şi 
Comercial, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ / cercetare 

Perioada  Oct. 2014 – Febr. 2015 
Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică - seminarii la disciplina Marketingul serviciilor 

Numele şi adresa angajatorului  Academia de Studii Economice București, Facultatea de Marketing 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ / cercetare 

Perioada  Oct. 2005 - sept. 2006 
Funcţia sau postul ocupat  Economist, Agent de turism 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Studiul pieţei, relaţii clienți, vânzare pachete turistice 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. Horoscop. S.R.L., Bucureşti 
Sectorul de activitate  Turism 

Perioada  Dec.  2001 – aug. 2004 
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Funcţia sau postul ocupat  Director 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Cercetări de piaţă, relaţia clienţi/furnizori, promovarea vânzărilor 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. Molena S.R.L., Bucureşti 
Sectorul de activitate  Comerţ 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
Perioada  Octombrie 2010 - prezent 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Marketing, Marketingul serviciilor, Marketing turistic, Cercetări de Marketing 
Tema lucrării de doctorat: Contribuții la fundamentarea strategiilor de marketing pentru 
dezvoltarea turismului balnear în România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Academia de Studii Economice Bucureşti, Școala Doctorală 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de Doctorat 

Perioada  Octombrie 2003 – iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Economist / Specialist în economia comerţului, serviciilor şi turismului / Diplomă de 
licenţă - șef de promoție 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Turism, Servicii, Comerţ, Marketing, Statistică, Studiul comportamentului 
consumatorului, Cercetări de marketing, Marketing in turism și servicii, Management; 
Drept comercial, stagii de practică. (bursă de studii) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic şi 
Comercial  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Universitare 

Perioada  2003 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de Master 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Masterat: Integrare Europeană 

Drept comunitar, Euromarketing, Managementul proiectelor europene 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Postuniversitare 

Perioada  Octombrie 1999 – septembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută  Economist / Specialist în Relaţii Economice Internaţionale / Diplomă de licenţă (ASE) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Comerţ  internaţional, Marketing internaţional, Tranzacţii internaţionale, Negocieri în 

afaceri, Dreptul comerțului internațional, Economie mondială, Geografie economică 
mondială, Corespondenţă comercială în limbi străine, Turism internaţional; stagii de 
practică, participări la sesiunile științifice studențești 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Universitare  

Perioada  Septembrie 1995 – iulie 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Istorie – ştiinţe sociale 

Sociologie, economie, psihologie, etică, tehnica sondajului de opinie 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
 Școala Centrală, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Liceu 
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ALTE STUDII   
Perioada  Noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Inspector securitate și sănătate în muncă 

Cadrul legislativ, planul de prevenție, planul de urgență și evacuare, documente, evidențe, 
raportări 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Competențe antreprenoriale 

Antreprenoriat, leadership, planul de afaceri 
Numele şi tipul furnizorului de 

formare 
 Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Manager de resurse umane 

Cultura organizațională; strategii, planuri, buget; recrutare, selecție, consiliere, motivare, 
coaching 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  2015 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Manager de marketing 

Strategii, tactici, planuri, buget 
Numele şi tipul furnizorului de 

formare 
 Avangarde Business Academy 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  Ianuarie 2012 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs de Manager de proiect 

Managementul proiectului, alcătuirea echipei, proiectarea și gestionarea bugetului de 
proiect 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

 CEDES, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Postuniversitare 

Perioada  Mai-iunie 2010 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs de Formare de Formatori 

Comunicare, Andragogie, Proiectare cursuri 
Numele şi tipul furnizorului de 

formare 
 Gaudeamus International, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Postuniversitare 

Perioada  Octombrie 2007- mai 2008 
Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate /  Curs Postuniversitar de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană 
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competente dobândite Relaţii internaţionale, Drept internaţional, Diplomaţie, Drept comunitar, Securitate, 
Protocol 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Postuniversitare 

Perioada  Februarie 2007- iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs Postuniversitar de Psihopedagogie 

Psihologia Educaţiei, Sociologia Educaţiei, Didactică, Pedagogie, Comunicare 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii Postuniversitare  

Perioada  2005 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de calificare profesională; atestat de ghid de turism cu specializarea naţional 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs de agent de turism – ghid de turism 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

 THR-CG, Bucureşti 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

Perioada  Iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Noua Europă extinsă: perspective şi primele rezultate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, în colaborare cu Institutul European de Înalte 
Studii Internaţionale (Nisa) 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Studii de specializare 

 
 Aptitudini şi competente 

personale 
 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi ascultare Abilităţi citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba Engleză   C1 experimentat C1 experimentat B2 independent B2 independent B2 independent 
Limba Franceză, Spaniolă  B2 independent B2 independent B1 independent A2 elementar B1 independent 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Persoană sociabilă, spirit de iniţiativă (membru în echipele unor proiecte de cercetare, 
participări la conferinţe, seminarii). 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Organizare de manifestări ştiinţifice (seminar de diseminare rezultate proiect de cercetare), 

organizarea standului universităţii la târgurile de turism, organizare evenimente diverse 
(balul bobocilor, balul absolvenţilor), îndrumător grupe studenţi, coordonarea activităţii de 
practică de specialitate a studenţilor. 

 
Competenţe şi cunoştinţe de  Nivel mediu; windows, office, internet 



Pag 5 - Curriculum vitae   Neacșu Monica 
 

utilizare a calculatorului 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Brevet de Manager în activitatea de turism 
Atestat de competenţă lingvistică în turism 

 
Permis de conducere  Categoria B 

 
Informaţii suplimentare  Membru al Centrului de Cercetări Economice – Centru de Excelenţă (colectivul de 

«Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor») al Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, 2005-2010 
Membru al Institutului de Cercetări Științifice Multidisciplinare, al Universităţii 
Creştine „Dimitrie Cantemir” 
Cercetare ştiinţifică, documentare şi activităţi de suport în cadrul proiectelor de 
cercetare la nivel național: „Principalele elemente de evaluare a gradului de 
integrare/participare socială a persoanelor cu dizabilităţi” – EVGIPD (2005-2008); 
“Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă 
metropolitană” – DEMOS (2006-2008); "O societate românească mai coezivă prin 
modernizarea sistemului de protecţie socială pentru reducerea sărăciei, inegalităţilor şi 
excluziunii sociale" – MOSPSS (2008-2011) 
Membru AROMAR 
Membru al Asociatiei EMERA 
Membru al Asociației Profesioniștilor de Turism din România 
Membru al AJSTR (Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Neacşu Monica  
Septembrie 2017 
 
  


