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INFORMAŢII PERSONALE Adrian-Ioan DAMOC  
 

 
Sexul M | Data naşterii 06/01/1990 | Naţionalitatea Română  

 

 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

Februarie 2017 – prezent  Coordonator echipă HR  
Société Générale European Business Services (West Gate, str. Preciziei nr. 24, sect. 6, Bucureşti)  

 
▪ organizarea şi supravegherea activităţii echipei de gestiune administrativă pentru salariaţii Société 

Générale 
▪ controlarea activităţii echipei pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate 
▪ elaborarea de analize, statistici şi previzionări privind activitatea echipei 
▪ colaborarea cu echipele de proiect pentru identificarea soluţiilor de digitalizare şi eficientizare a 

activităţii echipei 
▪ menţinerea unui dialog cu clienţii şi partenerii noştri pentru a discuta aspecte operaţionale şi 

administrative 
▪ asigurarea sprijinului noilor angajaţi în vederea formării şi integrării acestora în echipă 
▪ încurajarea şi participarea la cultura de îmbunătăţire continuă 
▪ cunoaşterea metodologiei Lean Six Sigma 

Tipul sau sectorul de activitate Resurse Umane / Business Process Outsourcing 
 

 
Mai 2014 – ianuarie 2017 Consilier HR  

 Société Générale European Business Services (West Gate, str. Preciziei nr. 24, sect. 6, Bucureşti) 

  
▪ administrarea dosarelor salariaților din cadrul serviciilor centrale ale  Société Générale Franța 

(absenţe, actualizarea datelor personale, ore suplimentare etc.) 
▪ administrarea mai multor campanii anuale 
▪ controlul lunar al dosarelor salariaţilor absenţi 
▪ distribuirea în echipă a sarcinilor de tratat 
▪ redactarea şi eliberarea de adeverinţe în funcţie de nevoile salariaţilor 
▪ formarea noilor angajaţi pe procedurile administrative specifice activităţilor desfăşurate 
▪ participarea la dezvoltarea soluţiilor de optimizare a procedurilor şi al workflow-ului 

 
 Tipul sau sectorul de activitate Resurse Umane / Business Process Outsourcing 

 
 

Iunie 2016 – prezent Autor 
 The Market for Ideas (http://www.themarketforideas.com/adrian-ioan-damoc-j17/)  

  
Redactarea de articole pe teme de: 

 
▫ Geopolitică 
▫ Geoeconomie 
▫ Relaţii internaţionale 
▫ Terorism 
▫ Inteligenţă artificială 

 
 Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

 

August 2014 – Mai 2016 Autor 
 Economistul (http://site-vechi.economistul.ro/adrian-ioan-damoc-j182/)  

  
Redactarea de articole pe teme de: 

 
▫ Geopolitică 
▫ Geoeconomie 
▫ Relaţii internaţionale 
▫ Terorism 

 
 Tipul sau sectorul de activitate Jurnalism 

 
 

Noiembrie 2013 – decembrie 
2013 

Stagiar  

 SC HR Specialists SRL (şos. Erou Iancu Nicolae 103, Voluntari) 

  
▪ Redactarea de articole pe teme de economie socială 
▪ Tehnoredactarea de documente 
▪ Căutarea de date privind piaţa internaţională a forţei de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi şi 

tehnoredactarea acestora în documente 
▪ Efectuarea de traduceri din limba engleză în limba română 
▪ Colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului 

 
 Tipul sau sectorul de activitate Resurse Umane / Business Process Outsourcing 

 
 

Septembrie 2012 – octombrie 
2012 

Traducător 

 Societatea Comercială VMBF Qi SRL  

  
Traducerea cărţii „Occupy Money” de Margrit Kennedy, din limba engleză în limba română  

 
 Tipul sau sectorul de activitate Traduceri 

 
 

2014 – 2019 
 

 
  
 
 
 
 

2012 – 2014 
 
 
 
 
 

2009 – 2012 
 
 

 

Doctorand în cadrul Şcolii Doctorale de Economie şi Afaceri 
Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
 
Elaborarea tezei „Valenţele geopolitice şi geoeconomice ale economiilor statelor din regiunea asiei 
centrale, la confluenţa proceselor de integrare regională” 

 

Masterat în Geopolitică şi Relaţii Economice Internaţionale a Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti (nota 10 pentru lucrarea de dizertaţie) 
 
Media 10 pe cei doi ani de studii şi nota 10 pentru dizertaţie 

 
 
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti (nota 10 pentru lucrarea de licenţă) 
 
Media 9,65 pe cei trei ani de studii, locul 5 într-o promoţie de 425 de absolvenţi 
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

 

 

 
 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

Limba maternă Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2 C2 C2 C1 C1 

Franceză C1 C1 C1 C1 C1 

Portugheză B1 B2 B1 B1 B1 

Norvegiană A1 A2 A1 A1 A1 
 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Competenţe digitale  ▪ Bună stăpânire a pachetului Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, Visio) 
▪ Abilităţi de programare în VBA, C++ şi Python 
▪ Noţiuni de Machine Learning şi inteligenţă artificială 
▪ Capacităţi avansate de a elabora rapoarte în Microsoft Excel 
▪ Capacităţi avansate de realizare de prezentări în Microsoft PowerPoint 
▪ Capacitatea de a reprezenta fluxul proceselor operaţionale în Microsoft Visio 

 
  

Competenţe 
manageriale/organizaţionale  

▪ Planificarea activităţii prin utilizarea de metode cantitative şi calitative specifice 
▪ Gestiunea mai multor proiecte concomitent 
▪ Identificarea riscurilor operaţionale 
▪ Abilitatea de a lucra sub presiune 
▪ Utilizarea metodologiei Lean Six Sigma pentru îmbunătăţirea proceselor şi a activităţii 
▪ Recrutarea şi selecţia personalului 
 
 

Competenţe academice ▪ Comunicare scrisă şi orală în limbile română, engleză şi franceză 
▪ Abilitatea de a structura logic ideile şi dezvolta o teză bazată pe argumente cantitative şi analitico-

deductive 
▪ Abilitatea de a selecta şi utiliza o varietate largă de resurse bibliografice pentru înţelegerea unei 

probleme şi adoptarea unei poziţii faţă de aceasta 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii) 
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Articole ştiinţifice şi conferinţe 
 

Damoc, A.I. (2015), „An overview of the geoeconomic effects of terrorism”, OEconomica, nr. 2/2015, 
ISSN 2286-0266 
 
Damoc, A.I. (2015), „The Eurasian Economic Union: outlooks on the development of relations with the 
European Union”, The 6th International Conference “The Future of Europe” FOE, pp. 41 – 56, ISSN 
2392-8611 (Publicat şi în OEconomica, nr. 4/2018) 
 
Damoc, A.I. (2015), „Impactul geopolitic al terorismului. Studiul de caz: Statul Islamic”, Conferinţa 
naţională de diseminare a rezultatelor proiectului “Sprijin pentru doctoranzi în domeniul ştiinţelor 
economice” POSDRU/187/1.5/S/155656, data 5/11/2015, Poiana Braşov, România, 
http://burseeuropene.ase.ro/ 
 
Damoc, A.I. (2016), „Fortress Europe Breached: Political and Economic Impact of the Recent Refugee 
Crisis on European States”, International Conference “European Integration – New Challenges” 
EINCO 2016, vol. 1, nr. 1, pp. 20 – 29, ISSN 1582-5450 
 
Damoc, A.I. (2016), „Digital Warfare: The role of cybersecurity within the current geopolitical and 
geoeconomic context”, 3rd edition of the SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on 
Social Sciences and Arts, cartea 2, vol. 2, pp. 97 – 104, ISSN 2367-5659 
 
Damoc, A.I. (2017), „The strategic role of partnerships between universities and private corporations 
as a driver for increasing workforce competitiveness in a global economy”, Proceedings of the 11th 
International Conference on Business Excellence – Strategy, Complexity and Energy in changing 
times, vol. 11, nr. 1, pp. 1146 – 1157,  ISSN 2558-9652 (publicată şi în OEconomica, nr. 1/2017) 
 
Damoc, A.I. (2018), „Multidisciplinarity in economics education and how it can shape economic 
thinking in the future”, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, vol. 12, 
nr. 1, pp. 263 – 275, ISSN 2558-9652 
 
Damoc, A.I., Gherasim, I.A. (2018), „A game theory perspective on the Central Asian water crisis", 
OEconomica, nr. 1/2018, ISSN 2286-0266 (indexare în 5 baze de date internaţionale) 

 
Articole în publicaţii libere Peste 15 articole publicate în revistele „Economistul” (http://site-vechi.economistul.ro/adrian-ioan-

damoc-j182/) şi „The Market for Ideas” (http://www.themarketforideas.com/adrian-ioan-damoc-j17/) 
  

Distincţii şi premii Premiul pentru cea mai bună lucrare în cadrul celei de-a 11-a ediţii a conferinţei International 
Conference on Business Excellence pentru articolul „The strategic role of partnerships between 
universities and private corporations as a driver for increasing workforce competitiveness in a global 
economy” 
 
Premiul pentru angajatul trimestrului al patrulea în decembrie 2018 în cadrul Société Générale 
European Business Services 
 
Premii pentru implementarea cu succes a ideilor de îmbunătăţire a proceselor în cadrul Société 
Générale European Business Services 
 

  
Certificări Cambridge Certificate of Advanced English (2008), cu rezultate foarte bune la secţiunile Writing, 

Speaking şi Use of English 
 
Lean Six Sigma Yellow Belt (2016)  
 
Curs finalizat în metodologia Lean Six Sigma (2017) în vederea pregătirii unui proiect de Green Belt 


