
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae Europass   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BOBOC ANDREEA LARISA 

Adresa(e) Str. Metalurgiei nr.2, bl. CFS, Sc. A, Ap. 13, Vaslui, România 

Mobil 0724266215  

E-mail(uri) boboclarisa17@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 17.10.1989 

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională 

Sept. 2016- prezent 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

Febr.2015-iunie 2017 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

 

 

Profesor de comerț  

Cadru didactic 

Colegiul Economic „Hermes” 

 

Activitățile didactice realizate sunt: proiectarea activităților din anul 

școlar in curs (planificarea calendaristică, planificarea pe unitatea 

de învățare, realizarea proiectelor de lecție, etc); organizarea și 

dirijearea activităților de predare-învățare; eficientizarea relației 

profesor-familie; coordonarea și implementarea activităților 

extracurriculare (JA Romania); evaluarea elevilor. (Module 

predate: Calitatea produselor și serviciilor, Tehnici de Marketing, 

Analiza pieței, Negocierea in afaceri, Organizarea resurselor 

umane) 

Cadru didactic asociat doctorand 

Academia de Studii Economice din București 

    București 

În cadrul postului de cadru didactic asociat materiile predate 

studenților fac referire la Cercetări de Marketing; Tehnici 

Avansate în Cercetările de Marketing; Sisteme informatice de 

Marketing. 

mailto:Boboclarisa17@gmail.com


Sept.2015 – august 2016 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

   Profesor economie; educație antreprenorială 

   Cadru didactic 

   Colegiul Național „Octav Onicescu” și „Școala Centrală” 

   București 

  Activitățile didactice realizate sunt: proiectarea activităților din anul 

școlar in curs (planificarea calendaristică, planificarea pe unitatea de 

învățare, realizarea proiectelor de lecție, etc); organizarea și 

dirijearea activităților de predare-învățare; eficientizarea relației 

profesor-familie; coordonarea și implementarea activităților 

extracurriculare (JA Romania); evaluarea elevilor. 

  

Febr.2014 – mai 2014 Practică în cadrul Patronatului Societăților din Construcții, 

departamentul Cercetări de Marketing 

Funcţia sau postul ocupat Practicant/Voluntar 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 
- În cadrul proiectului BUILD UP SKILLS - QUALISHELL am 

realizat următoarele activități: stabilirea împreună cu 

coordonatorul proiectului a unui plan de acțiune de implementare a 

acestei cercetări, actualizarea unor baze de date (firme din 

domeniul construcțiilor), formularea  unui mail standard de 

invitație a respondenților pentru a accesa  și completa 

chestionarele, trimiterea mail-urilor către respondenți, contactarea 

telefonică a acestora pentru a verifica dacă l-au primit, informarea 

despre proiect și încurajarea spre a completa chestionarele, 

validarea datelor și realizarea raportului de cercetare împreună cu 

ceilalți membri ai echipei. 

- Realizări: Contactarea a 800 de respondenți, validarea a 300 de 

răspunsuri 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Patronatul Societăților din Construcții, București, Bd Unirii, Nr 70, 

Bl J4, Sc 4, Et 8, Ap 130 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

    Cercetări de Marketing 

  

Aprilie 2014 – Iunie 2014 Colaborare într-un proiect pe perioadă determinată cu Inovaction 

Research 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 



Activităţi si responsabilităţi 

principale  
- În cadrul proiectului am realizat următoarele activități: 

coordonarea activităților de cercetare din cadrul proiectelor 

desfășurate în perioada aprilie-iunie 2014; stabilirea relațiilor de 

colaborare cu partenerii, clienții și beneficiarii; monotorizarea în 

timp real a progresului atins față de obiectivele propuse; 

rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectelor 

desfăsurate (programarea și testarea chestionarului, implementarea 

proiectelor în snap online, trimiterea de invitații către respondenti, 

lansarea proiectului (soft launch și full launch), urmărirea 

graficelor de atingere a targetului, modificarea bugetului în raport 

cu incidența); 

- Proiecte realizate: IKEA Study (Romania și Bulgaria), 

METROREX Study (București), Mom&Kids Study (Anik 

Systems – Ungaria), GLOBAL LIBERTY Study (SSI -Ungaria), 

HEATER Study ( București), etc; 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Inovaction Research, Str. Elev Stefănescu nr. 8, București,România 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Februarie 2014 – Iunie 

2014 

 Funcţia sau postul ocupat  

 Cercetări de Marketing 

 

 

Organizarea Festivității de Absolvire a programelor de masterat din 

cadrul Facultății de Marketing, iunie 2014 

Președinte în comitetul de organizare a festivității de absolvire 

 Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

- În cadrul organizării acestui eveniment am realizat următoarele 

activități: Coordonarea comitetului de organizare prin- stabilirea 

pachetului de servicii, semnarea contractului cu furnizorul de 

servicii, colectarea resurselor financiare de  la colegi, stabilirea și 

organizarea sedinței foto pentru album, realizarea și distribuirea 

invitațiilor și precum și realizarea diplomelor,  cocarde, plachete 

etc., pregătirea sălii și distribuirea numărului de locuri pentru 

fiecare masterat (asigurarea din punct de vedere logistic a sălii cu 

scaune, mese); 

- Realizări: mobilizarea a 259 de masteranzi, care au participat la 

acest eveniment alături de profesori și părinți/cunoștințe; 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Academia de Studii Economice din București 

  

Marketing 

 

Iulie 2011 – Decembrie 

2011 

Funcţia sau postul ocupat 

Stagiu de practică internațional în cadrul HHGC, Kabul, 

Afghanistan 

Stagiar – Marketing Manager 



Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

- În cadrul stagiului înternațional de practică am realizat 

următoarele: Coordonarea revistei Kabul Image, Initiative 

promotionale prin brosuri, panouri publicitare, Facebook, 

îmbunatatirea portofoliului companiei, coordonarea planului de 

vânzări, întâlniri zilnice cu clienții, organizarea programului zilnic 

pentru 2 agenți de vânzari, rapoarte zilnice/săptămânale/lunare; 

- Realizări: - atragerea de noi clienti precum Coca-cola din 

Afghanistan, ambasada Japoniei, Channel 1, Pixel Entertaiment, 

ACCI (un fel de Camera de Comert), KamAIR, Italian 

Cooperation etc.; proiectele în care am fost implicată au fost 

finalizate la TIMP, ceea ce a crescut încrederea și seriozitatea 

clienților  față de HHGC, promovarea revistei Kabul Image atât în 

rândul afghanilor cât și în rândul străinilor printr-o distribuție mai 

eficientă; 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Habibullah Haseeb Group of Companies, Kabul, Afghanistan 

Marketing și Vânzări 

Iulie 2010 - Septembrie 

2010 

 

Stagiu de practică internațional în cadrul universității Eastern 

Mediterranean University, Cipru de Nord 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

Stagiar –  într-un proiect de marketing 

- În cadrul proiectului desfășurat în cadrul universității Eastern 

Mediterranean University am realizat următoarele activități: 

research a liceelor și universităților din Romania, scrierea de 

rapoarte a activităților desfășurate în timpul proiectului (traininguri 

pe tema marketing, intâlniri cu Ministrul Educației al Ciprului de 

Nord, Ministru al afacerilor Internaționale, excursii cu character 

educational, cultural), realizarea unui proiect de grup care să 

cuprindă imprementarea unor strategii de marketing la EASTERN 

MEDITERRANEAN UNIVERSITY; 

Realizări: In urma acestui internship am încheiat o colaborare cu 

universitatea EMU pentru o viitoare promovare a universității 

Eastern Mediteranean în liceele din România; 

  

Educație și formare  

  

2014-prezent  Doctorat Marketing 

Calificarea/diploma 

obţinută 

în curs de desfășurare 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Metode și tehnici utilizate în cercetările de marketing online 



Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Academia de Studii Economice București, Școala Doctorală de 

Marketing 

 -  

2012 – 2014 Masterat Cercetări de Marketing 

Calificarea/diploma 

obţinută 

Diplomă de masterat  

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Managementul Marketingului, Cercetări Calitative de Marketing, 

Metode și modele avansate de marketing, Audit de Marketing 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Marketing 

  

2009-2012 Facultatea de Stiinte Economice și Administrarea Afacerilor, 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

Calificarea/diploma 

obţinută 

Diplomă de licență – Licențiat în Stiințe Economice 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Marketing, Economia Comerțului, Cercetări cantitative de 

Marketing, Marketing Turistic, Comportamentul Consumatorului 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Stiințe 

Economice și Administrarea Afacerilor 

  

2009-2012 

 

 

Calificarea/diploma 

obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Facultatea de Psihologie și Stiintele Educatiei, Pregatire 

Psihopedagogică din cadrul Departamentului de pregătire a 

personalului didactic 

Certificat de absolvire a DPPD, Nivelul 1 - Certificare în profesia 

didactică, în învățămâtul preuniversitar 

Psihologia educaţiei, Pedagogia, Didactica specialităţii, Practică 

pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

 

2005-2009 

Facultatea de Psihologie și Stiintele Educatiei, Universitatea 

Transilvania din Brașov 

 

 

Studii liceale 

Calificarea/diploma 

obţinută 

Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale Stiințe sociale, Economie, Informatică, Limba română, Limba 



studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Engleză, Limba Franceză 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Vaslui 

  

Rezultate reprezentative 

obținute 

  Participări la conferințe  

2017 

 

 

2016 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014  

 

 

 

 

The 13th eLearning and Software for Education Conference, ELSE, 

4/27/2017, Bucuresti, România cu articolul- NEW TRENDS IN E-

LEARNING USING ONLINE MARKETING TOOLS 

International Conference on Marketing and Business Development,  

cu articolul CONSUMER PERSPECTIVE UPON THE 

MARKETING OF ONLINE SURVEYS, 

5th  BENA International Conference “Environmental Engineering 

and Sustainable Development", Alba Iulia, România cu articolul 

THE POWER OF INTERCONNECTIVITY IN INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES AS A WAY TO INCREASE 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AWARENESS AND 

IMPLICATION, si publicat în Journal of Environmental Protection 

and Ecology , vol. 16, nr. 3, pg. 1070–1081 (2015), ISSN 1311-

5065, Indexata ISI Thomson, http://www.jepe-journal.info/journal-

content 

IBIMA (International Business Information Management 

Association), Madrid cu articolul ONLINE MARKETING 

RESEARCH: A LITERATURE REVIEW AND FUTURE 

RESEARCH DIRECTIONS, lucrare care a fost prezentată în cadrul 

conferinței internationale. 

Conferinţa Naţională de diseminare a rezultatelor cercetarii 

doctorale din cadrul proiectului „Sprijin Pentru   Doctoranzi În 

Domeniul Ştiintelor Economice”, POSDRU/187/1.5/S/155656 din 

perioada 5-7 noiembrie la Poiana Brasov cu articolul METODE DE 

MĂSURARE UTILIZATE ÎN CADRUL REŢELELOR DE 

SOCIALIZARE. 

Bucharest University of Economic Studies, 2nd International 

Conference -  Marketing and Business Development, cu articolul „ 

Conceptual Model of Perceived Product Quality and Its Impact on 

Consumer Satisfaction” 

International Conference on Management Economics and 

Accounting, ICMEA, 11/7/2014, Alba Iulia, România                                                                                             

cu articolul A STUDY OF ONLINE USER’S BEHAVIOR 

TOWARDS FACEBOOK SOCIAL NETWORK, publicat in 

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, pg. 252-262, 

http://www.jepe-journal.info/journal-content
http://www.jepe-journal.info/journal-content


 

 

ISSN , ISBN 1454-9409, conferinta Internationala, 

http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2014/ 

 

Premii și distincții 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

- Certificat de participare La Modulul De Sesiuni Privind 

Metodologia Cercetării Și Diseminarea Rezultatelor Cercetării 

Doctorale desfășurat în cadrul proiectului „Sprijin Pentru   

Doctoranzi În Domeniul Ştiintelor Economice”, 

POSDRU/187/1.5/S/155656 

- Certificat de cercetător doctorand în cadrul proiectului „Sprijin 

Pentru   Doctoranzi În Domeniul Ştiintelor Economice”, 

POSDRU/187/1.5/S/155656 

- Certificate awarded to Andreea-Larisa Boboc pentru participarea 

și recunoașterea contribuției valoroase la cea de-a 26-a Conferință 

Internațională IBIMA, Madrid, Spain 

2015 

 

 

 

2014 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

- Certificat de participare la Conferința națională de Diseminare a 

Rezultatelor proiectului Sprijin pentru doctoranzi în domeniul 

Științelor Economice, POSDRU/187/1.5/S/155656 la Poiana Brasov 

- Certificate of Participation – la conferința internațională ICMEA 

2014, Alba Iulia, Romania 

 

- Certificate of Attendance – pentru participarea la cea de-a doua 

conferință internațională Marketing and Business Development 

iunie 2014 

 

- Diplomă GSK Talent Program 2014- pentru participarea la 

workshop în perioada 25-26 noiembrie 2014. 

2013 - Certificat de absolvire a programului de calificare profesională a 

intermediarilor în asigurări persoane fizice cu nota 10, Institutul de 

Management în Asigurări 

2012 - Diplomă de participare în cadrul Sesiunii de Comunicări Stiințifice 

din cadrul Facultății de Stiințe Economice și Administrarea 

Afacerilor din cadrul Universității Transilvania din Brașov  

2010 - Diplomă de absolvire a programului de practică internațional 

„Marketing of an International Institution” la Eastern 

Mediterranean University 

2008 

 

 

2008 

 

2008 

- Diplomă de Excelență pentru aptitudini deosebite la disciplina 

Istorie, colaborator activ la proiectul Eco-Școala, colaborator 

revista „Spre Sud” 

- Mențiune la Concursul Național „Diversitatea, o șansă în plus 

pentru viitor”, Târgu-Mureș 

- Premiul I obținut la concursul regional, „Cuza Vodă. Omul și 

Faptele Sale” 

2008 - Titlul pentru „Cel Mai Bun Orator” în realizările de excepție din 

http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2014/


 

 

 

anul scolar 2007-2008, distincție acordată de conducerea liceului, 

Emil Racoviță, Vaslui 

Membru în comitete de 

organizare  

 

2014 - Președinte în comitetul de organizare a Festivității de Absolvire 

pentru programele de masterat ale Facultății de Marketing, iunie 

2014 

2012 - Membru organizator al proiectului de promovare specializării 

"Economia Comertului, Turismului și Serviciilor", a Facultății de 

Stiințe Economice și Administrarea Afacerilor, Universității 

Transilvania din Brașov, în cadrul evenimentului "Transilvania 

Tourism Fair 2012" 

  

Membru în organizații 

profesionale 

 

2013 – prezent - Membru Asociația de Marketing a Studenților din Romania 

2010 – 2011 - Membru AIESEC Brasov 

  

Activități sociale și 

culturale 

2015 

 

 

- Reprezentant al studenților doctoranzi anul I și II, III 

2014 

 

2014 

- Reprezentant în Consiliul Facultății de Marketing pentru anul II 

Master 

- Membru în cadrul Comisiei de Admitere pentru Master, din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București 

2013 – 2014 - Reprezentant al programului de masterat Cercetări de Marketing 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă Română 

 

Limbi străine cunoscute Limba engleză, limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

 

  avansat avansat avansat Avansat avansat 

  mediu mediu mediu Mediu Mediu 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Am făcut parte din diferite echipe şi grupuri de lucru, atât în 

proiectele școlare cât și în organizații. Împreună cu acestea am 

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


obținut rezultate importante, semnificative, care au ajutat la 

dezvoltarea noastră personală. Odată cu participarea la astfel de 

activități, am învăţat ce este spiritul de echipă şi mi-am dat seama 

că numai cu ajutorul membrilor echipei poţi ajunge în frunte. 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Am participat la mai multe concursuri, în cadrul cărora am fost 

conducătorul echipei. Deoarece sunt o persoană sociabilă, 

curajoasă şi ambiţioasă, reuşesc aproape tot timpul să rezolv 

problemele pe care le are echipa mea, ajungând mereu în fruntea  

clasamentului. 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizez cu ușurință tehnologiile moderne şi folosesc computerul 

pentru a-mi uşura munca şi pentru a-mi realiza sarcinile în mod 

inedit.  

 Lucrez cu programele din pachetul Microsoft Office, realizez 

prezentări în prezi.com, analizez datele în urma cercetărilor de 

marketing cu ajutorul SPSS-ului și SPSS Amos, dar și gestionez și 

navighez cu usurință paginile de internet prin intermediul browser-

elor Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer. 

  

Permis de conducere Da  

  

 

Data          Semnătura 

                                     

_______________________ 


