
 

CURRICULUM VITAE 

  

1. Nume: ZAMFIR  

2. Prenume: Andreea-Ileana 

3. Data şi locul naşterii: 23.01.1978, Bucureşti  

4. Cetăţenie: Română  

5. Date de contact (e-mail, telefon, fax): zamfir_andreea_ileana@yahoo.com, +4021.319.19.00/250, +4021.319.18.99. 

6. Studii:  

Instituţia Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, 

Şcoala postdoctorală 

Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, 

Facultatea de Relaţii 

Economice Internaţionale 

Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, 

Facultatea de Management 

Perioada: de la (luna, anul) 

până la (luna, anul) 

2010-2013 Octombrie 2007-Martie 

2009 

Octombrie 2001-Mai 2006 

Grade sau diplome obţinute Studii postdoctorale în 

cadrul programului 

„Performanţă şi excelenţă în 

cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor 

economice din România” 

(POSDRU/89/1.5/S/59184) 

Diplomă de Master, 

specializarea „English 

Language Education and 

Research Communication 

for Business & Economics” 

Doctor în ştiinţe 

economice, domeniul 

Management, specializarea 

Management în industrie, 

construcţii şi transporturi 

    

Instituţia Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, 

Facultatea de Management 

Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, 

Facultatea de Management 

Liceul Teoretic Ion 

Creangă, Bucureşti 

Perioada: de la (luna, anul) 

până la (luna, anul) 

Octombrie 2000-Iunie 2001 Octombrie 1996 – Iulie 2000 Septembrie 1992 – Iunie 

1996 

Grade sau diplome obţinute Diplomă de Studii 

aprofundate, specializarea 

„Managementul investiţiilor” 

Diplomă de licenţă, 

specializarea 

„Managementul firmei” 

Diplomă de bacalaureat, 

specializarea „Matematică-

Fizică” 

7. Titlul ştiinţific: Doctor în Management 

8. Experienţa profesională: 

Perioada:  

 

Februarie 2017-

prezent 

Octombrie 2013-

Februarie 2017 

Februarie 2007-

Octombrie 2013 

Octombrie 2003-

Februarie 2007 

Octombrie 2001-

Octombrie 2003 

Locul: Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti Bucureşti 

Instituţia: Academia de 

Studii Economice 

din Bucureşti, 

Facultatea de 

Management 

Academia de Studii 

Economice din 

Bucureşti, 

Facultatea de 

Management 

Academia de Studii 

Economice din 

Bucureşti, 

Facultatea de 

Management 

Academia de 

Studii Economice 

din Bucureşti, 

Facultatea de 

Management 

Academia de 

Studii Economice 

din Bucureşti, 

Facultatea de 

Management 

Funcţia: Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Lector universitar Asistent 

universitar 

Preparator 

universitar 

Descriere: Activităţi didactice 

de predare, 

seminarizare şi 

lucrări practice 

prevăzute în 

planurile de 

învăţământ şi în 

fişele de disciplină 

(disciplinele: 

Managementul 

serviciilor, Servicii 

pentru IMM-uri; 

Activităţi didactice 

de predare, 

seminarizare şi 

lucrări practice 

prevăzute în 

planurile de 

învăţământ şi în 

fişele de disciplină 

(disciplinele: 

Managementul 

serviciilor, Servicii 

pentru IMM-uri; 

Activităţi didactice 

de predare, 

seminarizare şi 

lucrări practice 

prevăzute în 

planurile de 

învăţământ şi în 

programele analitice 

(disciplinele: 

Managementul 

serviciilor, Servicii 

pentru IMM-uri, 

Activităţi didactice 

de predare, 

seminarizare şi 

lucrări practice 

prevăzute în 

planurile de 

învăţământ şi în 

programele 

analitice 

(disciplinele: 

Managementul 

serviciilor, 

Activităţi didactice 

de seminarizare şi 

lucrări practice 

prevăzute în 

planurile de 

învăţământ şi în 

programele 

analitice 

(disciplinele: 

Economie 

industrială, 

Economia 
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Practică de 

specialitate); 

Cercetare 

ştiinţifică; 

Activităţi de 

pregătire şi 

coordonare 

ştiinţifică a 

studenţilor. 

Practică de 

specialitate); 

Cercetare ştiinţifică; 

Activităţi de 

pregătire şi 

coordonare 

ştiinţifică a 

studenţilor. 

Proiecte economice, 

Simulări 

manageriale, 

Management); 

Cercetare ştiinţifică; 

Activităţi de 

pregătire şi 

coordonare 

ştiinţifică a 

studenţilor. 

Managementul 

cercetării-

dezvoltării, 

Proiecte 

economice, 

Simulări 

manageriale, 

Management, 

Economie 

industrială); 

Cercetare 

ştiinţifică; 

Activităţi de 

pregătire şi 

coordonare 

ştiinţifică a 

studenţilor. 

ramurilor, Proiecte 

economice, 

Simulări 

manageriale); 

Cercetare 

ştiinţifică; 

Activităţi de 

pregătire şi 

coordonare 

ştiinţifică a 

studenţilor. 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, 

Departamentul de Management, profesor universitar. 

10. Vechime la locul de muncă actual: 15 ani şi 4 luni. 

11. Membru al asociaţiilor profesionale: membru al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO), 

începând cu luna februarie 2012. 

12. Limbi straine cunoscute: engleză, franceză, spaniolă. 

13. Alte competenţe: 

- Competenţe şi abilităţi sociale: aptitudini de comunicare, de creare a unui climat psihosocial deschis, disponibilitate 

pentru munca în echipă, corectitudine, perseverenţă, abilităţi de consiliere, îndrumare, adaptabilitate la situaţii noi, 

adaptabilitate la medii multiculturale, responsabilitate, capacitate de a gândi economic şi social. Am dobândit aceste 

aptitudini şi competenţe în cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate în sistemul de învăţământ superior economic 

până în prezent. 

- Competenţe şi aptitudini organizatorice: gândire strategică, flexibilitate, capacitate de analiză, sinteză şi 

previziune, capacitatea de a respecta termene limită de finalizare a lucrărilor, disponibilitate la efort şi capacitatea de 

a antrena colaboratorii pentru atingerea obiectivelor. 

- Competenţe şi aptitudini tehnice: utilizez echipamente multimedia. Am dobândit aceste aptitudini şi competenţe 

tehnice în cadrul activităţilor specifice desfăşurate, precum şi prin studiu individual. 

- Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizez computerul (Windows, navigator Web: Google 

Chrome, Internet Explorer, Operare Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint) şi unele tipuri de echipamente de 

birotică. Am dobândit aceste aptitudini şi competenţe informatice în cadrul activităţilor specifice desfăşurate, precum 

şi prin studiu individual. 

14. Specializări şi calificări: 

Instituţia Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

Şcoala de pregătire postuniversitară 

Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic 

Perioada: de la (luna, anul) 

până la (luna, anul) 

Iunie 2010 Octombrie 1996 – Iulie 2000 

Grade sau diplome obţinute Certificat de absolvire a cursului postuniversitar 

de formare continuă în specializarea 

„Managementul educaţiei la distanţă” 

Certificat de absolvire a disciplinelor 

Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic  

Stagii de cercetare/specializare:  

- Université Toulouse I Capitole, Toulouse, Franţa (martie 2012); 

- Universidad Complutense de Madrid, Spania (mai-iunie 2012). 

 

15. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice: 

- Diploma de Laudă pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică economică, acordată de Academia de Studii 

Economice din Bucureşti în anul 2002. 

- Premiu UEFISCDI, competiţia PRECISI 2016 (Subprogram 1.1 - Resurse Umane - Premierea rezultatelor cercetării – 

articole Competitia 2016), pentru articolul „Public policies to support the development of renewable energy in 



Romania: A review”, articol publicat în Renewable and Sustainable Energy Reviews, revistă încadrată de UEFISCDI 

în zona roşie (PN-III-P1-1.1-PRECISI- 2016-11730). 

 

16. Experienţa acumulată (inclusiv experienţa managerială) în proiecte de cercetare naţionale/internaţionale: 

Programul – Sursa de finanţare 

Număr/dată contract 

Denumire proiect  

Funcţia,  

perioada,  

volumul finanţării:  

 

Principalele 

publicaţii 

rezultate 

Proiect instituţional pentru situaţii speciale în sfera 

cercetării ştiinţifice şi inovării (finanţat de MENCS) 

DMCI nr. 1364/ 16.11.2016 

Cooperare universitară internaţională în educaţie 

managerială şi cercetare ştiinţifică (CEMAN) 

Director proiect 

16.11.2016-31.12.2016 

65000 lei 

Lista de 

lucrări 

Fondul Social European, prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/59184 

„Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România” 

Titlul proiectului individual de cercetare: Model de 

management strategic al organizaţiilor prestatoare de 

servicii pentru valorificarea energiei regenerabile la nivel 

regional. 

Cercetător postdoctoral 

Conform Hotărârii Biroului Senatului 

Academiei de Studii Economice Bucureşti 

nr. 217/09.06.2010, activitatea de 

cercetare din cadrul acestui proiect se 

echivalează cu cea de cercetare pe bază 

de grant şi de director de proiect. 

Perioada de derulare noiembrie 2011-

octombrie 2012. 

Valoare etapă 45900 lei, valoare contract 

18232147 lei. 

Lista de 

lucrări 

Fondul Social European, prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/59184 

„Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în 

domeniul ştiinţelor economice din România” 

Titlul proiectului individual de cercetare: Model de 

management strategic al organizaţiilor prestatoare de 

servicii pentru valorificarea energiei regenerabile la nivel 

regional. 

Cercetător postdoctoral, director proiect 

Conform Hotărârii Biroului Senatului 

Academiei de Studii Economice Bucureşti 

nr. 217/09.06.2010, activitatea de 

cercetare din cadrul acestui proiect se 

echivalează cu cea de cercetare pe bază 

de grant şi de director de proiect. 

Perioada de derulare noiembrie 2010-

octombrie 2011. 

Valoare etapă 40800 lei, valoare contract 

18232147 lei. 

Lista de 

lucrări 

PNCDI II Parteneriate 

Contract nr. 91-023/14 septembrie 2007 

Dezvoltarea şi Implementarea Sistemelor Integrate de 

Management în domeniul energiei - DISIM, director proiect 

prof.univ.dr. Ion PLUMB. 

Membru în echipa de cercetare 

Etapa IV - Dezvoltarea metodelor de 

realizare a Sistemului Integrat de 

Management si diseminarea conceptelor, 

perioada de derulare 10.10.2009-

15.07.2010. 

Valoare totală contract 1541174 RON 

Lista de 

lucrări 

PNCDI II Parteneriate 

Contract nr. 91-023/14 septembrie 2007 

Dezvoltarea şi Implementarea Sistemelor Integrate de 

Management în domeniul energiei - DISIM, director proiect 

prof.univ.dr. Ion PLUMB. 

  

Membru în echipa de cercetare 

Etapa II - Dezvoltarea metodelor de 

realizare a Sistemului Integrat de 

Management (SIM), perioada de derulare 

01.05.2008-30.05.2009 şi etapa III - 

Dezvoltarea metodelor de realizare a 

Sistemului Integrat de Management (SIM), 

perioada de derulare 01.06.2009-

10.10.2009. 

Valoare totală contract 1541174 RON 

Lista de 

lucrări 

PNCDI II, Resurse Umane Director proiect Lista de 



Contract nr. 01/13.03.2008 

Development of Renewable Energy in European Union. 

lucrări 

PNCDI II Parteneriate 

Contract nr. 91-023/14 septembrie 2007 

Dezvoltarea şi Implementarea Sistemelor Integrate de 

Management în domeniul energiei - DISIM, director proiect 

prof.univ.dr. Ion PLUMB. 

Membru în echipa de cercetare 

Etapa I - Conceptele Sistemului Integrat 

de Management (SIM), perioada de 

derulare 14.09.2007-30.04.2008. 

Valoare totală contract 1541174 RON. 

Lista de 

lucrări 

PNCDI II Parteneriate 

Contract nr. 31-027/14.09.2007 

Sistem tehnologic integrat pentru nanofinisarea ecologică a 

suprafeţelor şi monitorizarea emisiilor, director proiect 

prof.univ.dr. Ion PLUMB. 

Membru în echipa de cercetare 

Etapa II, 2008 

Valoare totală contract 2482842 RON 

Lista de 

lucrări 

PNCDI II Parteneriate 

Contract nr. 31-027/14.09.2007 

Sistem tehnologic integrat pentru nanofinisarea ecologică a 

suprafeţelor şi monitorizarea emisiilor, director proiect 

prof.univ.dr. Ion PLUMB. 

Membru în echipa de cercetare 

Etapa I, 2007 

Valoare totală contract 2482842 RON 

Lista de 

lucrări 

Program Relansin 2006-2008, CEEX M I 

Contract nr. 296/08.09.2006 

Procedeu şi sistem tehnologic pentru nanofinisarea 

suprafeţelor complexe prin curgere abrazivă folosind medii 

de lucru reopectice, director proiect lect.univ.dr. ing. 

Margareta Florescu. 

Membru în echipa de cercetare 

15 mld. lei 

 

Lista de 

lucrări 

Program INFOSOC 2006-2008, CEEX M I 

Contract nr. 92/31.07.2006 

Fabricaţia virtuală inteligentă a proceselor cu grad ridicat 

de risc din industria constructoare de maşini în vederea 

reducerii vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor 

accidentelor industriale, Popa Marius Emanuel director de 

proiect. 

Membru în echipa de cercetare 

15 mld. lei 

 

Lista de 

lucrări 

PNCDI I, Program INVENT 

Contract nr. 2398/12.12.2005 

Adezivi anaerobi epoximetacrilici şi procedeu de obţinere a 

acestora, S.C. ICPAO S.A. conducător de proiect, A.S.E. 

Bucureşti partener, lect.univ.dr. ing. Margareta Florescu 

director proiect. 

Membru în echipa de cercetare 

 

Lista de 

lucrări 

PNCDI I, Program INVENT 

Contract nr. 2399/02.12.2005 

Liant de turnătorie optimizat prin aditivare cu compuşi 

organici oligomerici, S.C. ICPAO S.A. conducător de 

proiect, A.S.E. Bucureşti partener, lect.univ.dr. ing. 

Margareta Florescu director proiect. 

Membru în echipa de cercetare 

 

Lista de 

lucrări 

Orizont 2000-536/A11/AA1/2002 

ID proiect 1572/2002 

Efectele economice ale reformei asupra sectorului de 

întreprinderi mici şi mijlocii şi modalităţi de dezvoltare a 

acestuia, prof.univ.dr. Ovidiu NICOLESCU director proiect 

Membru în echipa de cercetare 

 

Lista de 

lucrări 

Contract CNCSIS/2001, tema 16, cod 764 

(196_CNCSIS_A/A.A. 17.07.2002) 

Strategii manageriale şi restructurare economică – tendinţe 

şi studii de impact în managementul firmelor româneşti, 

prof.univ.dr. Ion PLUMB director proiect. 

Membru în echipa de cercetare 

Perioada de derulare 2001-2002 

 

Lista de 

lucrări 

Contract cu mediul socio-economic, contract nr. Membru în echipa de cercetare Lista de 



69/10.10.2009 

Transparenţa decizională – indicator al bunei guvernări 

locale, Instituţia coordonatoare Asociaţia Română a 

Tinerilor cu Iniţiativă, ASE Bucureşti partener, lect.univ.dr. 

Ruxandra Irina POPESCU director de proiect. 

Valoare contract 45000 RON 

 

lucrări 

 

17. Alte menţiuni: 

- Editor-şef al revistei “Business Excellence and Management” de la înfiinţarea acesteia în anul 2011. 

- Membru în comitetul ştiinţific al revistelor: “Business Excellence and Management” din anul 2011; “Theoretical 

and Empirical Researches in Urban Management” din anul 2011; “Management Research and Practice” din anul 

2011; “Economia. Seria Management” în perioada 2008-2011. 

- Membru în Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice din Academia de Studii Economice Bucureşti 

începând cu anul 2009. 

- Membru în consiliul ştiinţific/comitetul ştiinţific internaţional a peste 30 de conferinţe internaţionale organizate în 

străinătate, din care peste 25 indexate ISI Proceedings, începând cu anul 2009. 

- Moderator al unor sesiuni ştiinţifice din cadrul conferinţelor internaţionale începând cu anul 2008. 

- Membru în comitetul de organizare al unor conferinţe internaţionale. 

- Keynote speaker al unor sesiuni ştiinţifice din cadrul conferinţelor internaţionale, începând cu anul 2008. 

- Participant la activităţile de cercetare (ca membru sau director) din cadrul a peste 15 proiecte de cercetare 

ştiinţifică, obţinute prin competiţie. 

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 

Data completării:        Semnătura 

 


