
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  TEODOROIU ROXANA-ELENA  

Adresa(e) Str. Craiovei, Pitești, România 

Mobil +4072.88.84.642 /   

E-mail(uri) roxana.teodoroiu@ase.ro / roxana_teodoroiu@yahoo.ro/  

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 18 februarie 1988 

Sex Femeiesc  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
Septembrie 2014-Noiembrie 2014 
Expert instituţii centrale şi universităţi - “Politici bazate pe evidenţe şi impactul 
aspura pieţei forţei de muncă” (INFO-HE) POSDRU/155/1.2/S/141278 
 
1. Participarea la discuțiile din cadrul întâlnirilor grupului de lucru, referitoare la actualizarea 
structurii și conținutului nomenclatoarelor RMU și formularea de propuneri privind 
modalitățile de optimizare a implementării nomenclatoarelor în sistemul RMU, la nivelul 
universităților 
2. Participarea la elaborarea de propuneri privind eficientizarea utilizării și actualizării 
nomenclatoarelor sistemului RMU, pentru a acoperi întregul flux informațional de la nivel de 
universitate 
 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării 
Învăţământ superior 
 
Februarie 2013 – Iunie 2017 
Cadru didactic asociat 
Susținerea seminariilor aferente disciplinei Managementul resurselor umane și prezentarea, către 
studenții facultăților de Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune a modalităților de 
utilizare practică a noțiunilor teoretice privind stabilirea necesarului de personal, recrutarea, selecție și 
integrarea resurselor umane, motivarea resurselor umane etc. 
 

Academia de Studii Economice din București 
Piața Romană, nr. 6, București, România 
Învățământ 

 
Octombrie 2012 → prezent 
Şef Birou Acte de studii 
 

1. Corespondenţa cu ministerul de resort, referitor la problemele privind completarea şi 
autenticitatea actelor de studii emise de Academia de Studii Economice din Bucureşti 
2. Iniţierea şi organizarea activităţii de scriere şi eliberare a actelor de studii 
3. Verificarea conformităţii cu legislaţia în vigoare a datelor înscrise pe toate actele emise 
de ASE Bucureşti 
4. Verificarea preluării, de la gestionar, a formularelor actelor de studii, în vederea tipăririi 
diplomelor de licenţă, master, doctor, studii postuniversitare pentru absolvenţii ASE 
Bucureşti 
5. Verificarea evidenţei înregistrării diplomelor emise de ASE Bucureşti 
6. Răspunderea pentru folosirea formularelor actelor de studii încredinţate, justificarea 
utilizării acestora şi ţinerea evidenţei formularelor nefolosite 
 

Academia de Studii Economice din București 
Piața Romană, nr. 6, București, România 
 
Administrativ/Secretariat 

  



Perioada Decembrie 2010 → Septembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Șef Birou Registratură şi arhivă 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Coordonarea activităţii Biroului Registratură şi arhivă 
2. Evidenţa documentelor 
3. Organizarea depozitului de arhivă, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale 
4. Gruparea documentelor în dosare; 
5. Inventarierea dosarelor; 
6. Selecţionarea documentelor; 
7. Păstrarea documentelor; 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București 
Piața Romană, nr. 6, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrativ/Secretariat 

 
Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Decembrie 2010 – Noiembrie 2012 (part time) 
 

Secretară – Secretariat general ASE 
 

1. Corespondenţa cu ministerul de resort referitor la problemele privind cifra de 
şcolarizare, proiectele de acte normative etc. 
2. Elaborarea diverselor proceduri privind activitatea didactică a studenţilor 
3. Participarea la elaborarea regulamentelor privind activitatea studenţilor 
4. Participarea la elaborarea calendarului studentului şi al graficului activităţilor 
5. Verificarea conformităţii cu legislaţia în vigoare a datelor înscrise pe toate actele emise 
de ASE Bucureşti 
 

Academia de Studii Economice din București 
Piața Romană nr. 6, București, România 
 

Administrativ/Secretariat 

Perioada Noiembrie 2007 - Decembrie 2010  

Funcţia sau postul ocupat Secretară - Biroul acte de studii 

Activităţi si responsabilităţi principale 1. Preluarea de la facultăţi/departamente a actelor necesare completării actelor de studii; 
2. Completarea şi gestionarea actelor de studii; 
3. Eliberarea actelor de studii; 
4. Evidenţa formularelor actelor de studii necompletate, anulate, completate şi neeliberate. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București 
Piața Romană nr. 6, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrativ/Secretariat 

  

Perioada Octombrie 2007 – Decembrie 2007 

Funcția sau postul ocupat Operator interviu 

Activități și responsabilități principale 1. Culegerea de date pe teren prin completarea chestionarelor 
2. Recrutarea subiecților pentru focus-grup 
3. Raportarea situației din teren la managerul de proiect 

Numele și adresa angajatorului AdConsulting, Piața Iancului, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Marketing 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

 

Perioada 

Octombrie 2013 → prezent 

Student-doctorand – Şcoala doctorală Management 

Documentare teoretică din literatura de specialitate, în vederea obţinerii informaţiilor 
necesare pentru elaborarea părţii teoretice a tezei de doctorat cu titlul „Perfecţionarea 
managementului resurselor umane din instituţiile de învăţământ superior în raport cu 
practicile din unele ţări dezvoltate” 

Academia de Studii Economice din București (Instituție de învățământ superior de stat), 
Şcoala Doctorală Management, domeniul de doctorat „Management” 
Piața Romană nr. 6, București, România 

 

Octombrie 2010 → Iulie 2012 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master în domeniul Management 

Disciplinele principale 1. Dezvoltarea gândirii strategice în domeniul resurselor umane precum și dezvoltarea 



studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

competențelor de cercetare aplicativă în domeniul resurselor umane, ergonomiei, evaluării 
și auditării 
2. Capacitatea de a găsi soluţii pentru problemele organizației în condiţii de bună informare 
şi documentare, capacitatea de a aplica principiile managementului științific, cât şi a 
managementului bazat pe cunoştinţe în cadrul tuturor activităţilor desfășurate în cadrul 
organizației 
3. Aplicarea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor manageriale la specificul realităţilor 
economico-sociale şi al tipului comportamental al organizației, în contextul criteriilor de 
eficienţă, în domenii specifice: producție/prestare servicii, aprovizionare/vânzare, resurse 
umane, cercetare/dezvoltare, investiții etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București (Instituție de învățământ superior de stat), 
Facultatea de Management, programul de studii „Management” 
Piața Romană nr. 6, București, România 

  

Perioada Octombrie 2007 - Iulie 2010  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licență în domeniul Administrarea afacerilor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

1. Analiza sistemică şi soluţionarea de probleme în contexte predefinite, prin utilizarea 
cunoştinţelor şi abilităţilor conceptual-metodologice pentru înţelegerea comportamentului 
economic; 
2. Aplicarea modelelor de afaceri în medii interculturale; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București (Instituție de învățământ superior de stat), 
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, specializarea 
„Administrarea afacerilor (în limba franceză)”, Piața Romană nr. 6, București, România 

  

Perioada Septembrie 2003 - Iulie 2007  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Matematică - Informatică (intensiv Informatică) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Național Liceal "Alexandru Odobescu" (Colegiu național) 
Str. Pescarilor nr. 20, Pitești, România 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire 
Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 

Franceză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Autonomie în activitate, uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public, 
capacitatea de analiză şi sinteză 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

1. Cunoştiinte foarte bune de Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Front 
Page) 

2. Programare Visual Pascal, Visual C++, Visual Fox – Nivel de bază 
 

Permis de conducere Categoria B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

