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Curriculum vitae 
Europass 

 

 

 

INFORMAȚII PERSONALE 

 

Nume, prenume  NEN MADLENA 

Adresa  sala L3-04 et.3, Academia Tehnica Militara Ferdinand 
1, Bulevardul George Coșbuc 81-83, București 

Telefon fix  0213354665, int. 134 

E-mail  madlena.nen@man.ase.ro 

 

EXPERIENȚA 

PROFESIONALA 

Perioada (începând cu 
– până la) 

 2008 – prezent  

 

Numele și adresa 
angajatorului 

 Academia Tehnică Militară Ferdinand I (ATM), Str. 
George Coșbuc nr 39-49, sector 5, București 

• Tipul activității/ 
sectorul de activitate 

 Educație 

 

• Funcția sau postul 
ocupat 

 Conf. Univ.dr.  (Lector universitar din 2015) 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

 Cursuri și seminarii de management general, 
managementul organizatiilor militare, terminologie și 
comunicare managerială, sociologie militară, 
management de proiect 

In 2017 – Diploma pentru contribuţia de excepţie la 
viaţa ştiinţifică şi instituţionala a ATM 

In 2015 – Emblema de merit „In serviciul Armatei 
României” 

 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 2015-prezent 

 

 Numele și adresa  

Angajatorului 

 

 

 

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale   

(Splaiul Independenței, nr. 313, Biblioteca Centrală a 
Universității "Politehnica" București, etajul 1, Sector 
6, 060042, București, România) 

 

 

 

Tipul activității/ sectorul 
de activitate 

  

 

 

Programul SEE 
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• Funcția sau postul 
ocupat 

 Expert SEE (Programul SEE - cooperare cu 
Norvegia, Islanda si Liechtenstein) 

   

Perioada (începând cu 
– până la)   

Numele și adresa 
angajatorului 

 

 Septembrie 1999 - 2014 

 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale   

 (Central Business Park, Str. Serban Vodă nr. 133, 
corp B, et. 3, Sector 4, București, România) 

• Tipul activității/ 
sectorul de activitate 

 Management programe  

• Funcția sau postul 
ocupat 

 Coordonator Erasmus 

• Principalele activități și 
responsabilități 

  Managementul programului Erasmus pentru 
România în perioada 1999-2014 

 NCP Punct National de contact pentru programul 
Tempus 

 Reprezentarea Programului în relația cu 
deținătorii de interese: reprezentanții Comisiei 
Europene, ai EACEA, ai Biroului de Asistenţă 
Tehnică SOCRATES (TAO) și ai celorlalte Agenții 
Erasmus, Ministerul Educației și Cercetării, 
universități, profesori, studenți, ambasade 

 Membru în UMP pentru proiectele PHARE End 
Users Support și SEE, de unde decurg atribuţii 
speciale derulării proiectelor 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 Aprilie 1999 – August 1999 

• Numele și adresa 
angajatorului 

 INSOMAR – Institutul Național pentru Sondarea 
Opiniei Publice și Marketing 

• Tipul activității/ 
sectorul de activitate 

 Sectorul privat 

• Funcția sau postul 
ocupat 

 Sociolog-politolog 

• Principalele activități și 
responsabilități 

  Studii de piață 

 Sondaje de opinie 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 Septembrie 1997 - Martie 1999 

• Numele și adresa 
angajatorului 

 Consiliul National pentru Cercetare Științifică 
Universitară 

• Tipul activității/ 
sectorul de activitate 

 Educațional  

• Funcția sau postul 
ocupat 

 Referent grad IV gr.1 – Universitatea din Bucuresti 
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• Principalele activități și 
responsabilități 

  Organizarea activităților Comisiei de Cercetare 
științifică nr. 5 - Comisia de Științe Agricole 

 Planificarea, găzduirea și moderarea întrunirilor 
comisiei 

 Elaborarea de rapoarte  

 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

  2001 – 2009 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, București 
Facultatea de Management 

• Domenii principale 
studiate / competențe 

dobândite 

 Titlul tezei : Eficiența programelor comunitare asupra 
formării resurselor umane superior calificate 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Doctor 

• Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ / 

formare 

 Doctor în management 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 2017, Polonia 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 University of Science and Technology in Bydgoszcs 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Erasmus + Staff Week  

 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 2018, Croatia 

 

University of Osijek 

 

 

Erasmus + International Staff Week 

 

 

2017, Polonia 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 University of Science and Technology in Bydgoszcs 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Erasmus + Staff Week  

   

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 2016, Germania 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 Universitat Koblenz Landau 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 International Staff Training Week 

  

• Perioada (începând cu  2015, Slovacia 
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– până la) 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 University of Economics in Bratislava 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 International Teaching Assignment Week 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 03.05-07.05.2010, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 Institutul European din România 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Specializare pentru Competente civice și sociale  

 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, București 
Facultatea de Management 

• Domenii principale 
studiate / competente 

dobândite 

 Management 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Indrumator doctorat in cadrul Scolii doctorale 

• Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ / 

formare 

 Studii post-universitare 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 03.05-07.05.2010, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 Institutul European din România 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Specializare pentru Competente civice și sociale  

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 03.05-07.05.2010, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 Institutul European din România 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Specializare pentru Competente civice și sociale  

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

  2002-2003 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, București 
Facultatea de Management 

• Domenii principale 
studiate / competente 

dobândite 

 Managementul afacerilor 
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• Calificarea / diploma 
obținută 

 Diplomă de studii post-universitare în Managementul 
Afacerilor 

• Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ / 

formare 

 Studii post-universitare 

 

Perioada (începând cu 
– - până la) 

 09 – 15.09.2013, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 S.C. WIN-WIN CONSULT S.R.L. 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 FORMATOR 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 Octombrie 2001, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 SNSPA, Facultatea de Comunicare Relații Publice 

„David Ogilvy” 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 „Soluții pentru optimizarea comunicării în structurile 
publice și private” Modulul de curs : Introducere în 
Managementul Resurselor Umane   

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 2001, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Lexis, Schools of Languages  

• Calificarea / diploma 
obținută 

 English Language  Course Completion 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 1997 – 1998 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea București – Facultatea de Sociologie, 

Psihologie și Pedagogie 

• Domenii principale 
studiate / competente 

dobândite 

 Titlul tezei: “Evaluarea performanței în cercetarea 
științifică universitară” 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Studii aprofundate, specializarea Sociologie Politica 
și Politica Bunăstării 

• Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ / 

formare 

 Master 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

  1992 – 1997 
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• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea “AL.I.CUZA” din Iași - Facultatea de 

Filozofie, specializarea sociologie- politologie 

• Domenii principale 
studiate / competente 

dobândite 

 Titlul tezei: “Șomajul ca problemă socială” 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Sociolog-politolog 

• Nivelul de clasificare a 
formei de învățământ / 

formare 

 Studii universitare 

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 1999, București 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

 Lexis, School of Languages  

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Course of studies for the C-Adults   

 

• Perioada (începând cu 
– până la) 

 Februarie – Mai 1996 

• Numele și tipul 
instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

 Université des Sciences et Technologies University 

de Lille, France 

• Calificarea / diploma 
obținută 

 Bursă Tempus  

 

APTITUDINI ȘI 

COMPETENTE PERSONALE 
 

LIMBA MATERNĂ 

 

 

LIMBI STRĂINE 

CUNOSCUTE 
 

 ROMANĂ 

 

 

 

 
Limba engleză 

 
 

Limba franceză 

 
 

COMPETENTE ȘI ABILITAȚI 

SOCIALE 
  Abilități de comunicare – dobândite de-a lungul 

carierei, începând cu joburile temporare din 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 

Utilizarea 

competentă a 

limbii 

C2 

Utilizarea 

competentă a 

limbii 

C2 

Utilizarea 

competentă a 

limbii 

C2 

Utilizarea 

competentă a 

limbii 

C

2 

Utilizarea 

competentă a 

limbii 

C2 

Utilizarea 

independentă 

a limbii 

C2 

Utilizarea 

independentă 

a limbii 

C1 

Utilizarea 

independentă 

a limbii 

C1 

Utilizarea 

independentă 

a limbii 

C

1 

Utilizarea 

independentă 

a limbii 
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perioada studenției, lucrând ca operator de teren 
pentru sondaje de opinie sau ca asistent intr-un 
oficiu regional pentru plasarea forței de muncă; 
continuând cu activitatea legată de învățământ și 
cercetare, prin interacțiunea în principal cu profesorii 
universitari, coordonatorii de programe si directorii 
altor agenții naționale europene, reprezentanți ai 
Comisiei Europene la nivel de Sef de Directorat, cât 
și cu studenții și cu colegii; excelente abilităţi de 
prezentare, atât în scris, cât şi oral 

 Lucrul în echipă – coordonarea si conducerea 
echipelor; capacitatea de a-mi aduce contribuția 
pentru atingerea unui rezultat în cadrul unei echipe 
internaționale, în medii interculturale, multi-
disciplinare; și pe diferite grupe de vârstă; 
capacitatea de a lucra individual;. 

 

 

COMPETENTE ȘI 

APTITUDINI 

ORGANIZATORICE  

  Abilităţi în organizare, coordonare, monitorizare, 
consiliere, definire si atingere a criteriilor de 
performanţă. 

 Organizarea de evenimente, manifestări ştiinţifice și 
conferinţe internaţionale  

 Leadership - capacitatea de a motiva și conduce o 
echipă, capacitate dobândită în principal în cadrul 
ANPCDEFP; rezultatele foarte bune ale echipei 
Erasmus au fost confirmate și prin audituri 
independente ale unor companii de renume ca 
Deloitte&Touche, realizate la cererea Comisiei 
Europene  

 Management de proiect – suport teoretic dobândit 
prin cursuri de formare și punere în practică prin 
realizarea de proiecte în cadrul ANPCDEFP 

 


