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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Personal information  

Nume/ Prenume Florescu Ioana Cristina 
Adresa Calea Griviţei nr. 53, sector 1, Bucureşti, România 
Mobil +40753529589   

E-mail ioanaflorescu2001@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 27.01.1989 

Sex Feminin 
 
 

 

Experienţa profesională  

Perioada 09.2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant în management 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Oferirea de sfaturi cu privire la prgramele de finanţare; Implementarea şi 
completarea documentelor specifice în vederea obţinerii de finanţare; 
Consultarea firmelor referitor la implementarea proiectului şi 
managementul acestuia  

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC IPCMG SA 
Calea Grivţei nr 8-10, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanţă 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014-prezent 
Calificarea/diploma obţinută Doctorand în Economie 

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Economie; Statistică; Econometrie 

Numele şi tipul insitituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti; Şcoala Doctorală Economie 
I 

  

The image cannot be display ed. Your computer  
may  not hav e enough memory  to open the image,  
or the image may  hav e been corrupted. Restart  
y our computer, and then open the file again. If the  
red x still appears, y ou may  hav e to delete the  
image and then insert it again.
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Perioada 2014-2015 
Calificarea/diploma obţinută Masterat în Pedagogie 

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Psihopedagogia absolvenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi 
managementul programelor educaţionale; Didactica domeniului şi 
dezvoltării în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, 
universitar); Comunicare educaţională; Consiliere şi orientare; Practică 
pedagogică în cadrul facultăţii 

Numele şi tipul insitituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic 

  
Perioada 2013-2014 

Calificarea/diploma obţinută Licenţă în Pedagogie 
Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei; Pedagogie; Managementul claselor de elevi; 
Didactica specialităţii; Instruire asistată de calculator; Practică pedagogică 
în cadrul a două licee 

Numele şi tipul insitituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic 

  
Perioada 20012-2014 

 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master în Administrarea Afacerilor în Engleză 

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane; Tehnici de negociere; Managementul 
Organizaţiei; Managementul cunoştinţelor; e-Business; Antreprenoriat; 
Marketing internaţional  

Numele şi tipul insitituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti; Facultatea de Administrarea 
Afacerilor in Limbi Străine, secţia Engleză 

  
Perioada 2008-2012 

 
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă în Administrarea Afacerilor în Engleză  

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul resurselor umane; Microeconomie; Macroeconomie; 
Managementul afacerilor; Finanţe; Contabilitate; Statistică; Econometrie; 
Marketing; Dreptul Uniunii Europene  

Numele şi tipul insitituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti; Facultatea de Administrarea 
Afacerilor in Limbi Străine, secţia Engleză  

  
Perioada 2004-2008 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalureat 
Atestat de Limba Engleză eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Bucureşti  
Atestat în Informatică eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Bucureşti 
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Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Matematică; Informatică; Limba Engleză 

Numele şi tipul insitituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel European (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Engleză  C2 C2 C2 C2 C2 
Franceză  A2 B1 A1 A2 B1 

 (*) Cadrul European comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- Spirit de echipă, am participat pe perioada liceului la multe competiţii 
şcolare şi pe perioada licenţei şi masterului la multe workshop-uri şi 
şcoli  

- Bune abilităţi în adaptarea la medii multiculturale 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Simţ de conducere 
- Simţ de organizare 
- Am abilitatea de a mă adapta la situaţii dificile, competenţă dobândită 

în urma conducerii unei echipe implicate în diferite proiecte 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- Cunoştinţe excelente de Microsoft Windows™  
- Cunoştinţe excelente ale pachetului Microsoft Office™  (Word™, 

Excel™, PowerPoint™ şi Access™) 
- Cunoştinţe medii de HTML 
- Cunoştinţe medii de aplicaţii de design grafic (Adobe Photoshop™) 
- Cunoştinţe medii de eViews™ 

Competenţe şi aptitudini 
artisitice 

- Posed un dezvoltat simţ artistic 
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Informaţii adiţionale  

Voluntariat - Din februarie 2018 sunt membră a Comitetului Editorial Internațional a
celei de a 31-a conferinţe IBIMA ce a avut loc în perioada 25-26 aprilie
2018 la Milano 

- Din mai 2017, sunt membru al Comitetului Editorial Internațional al
IBIMA Publishing 

- Din februarie 2016 sunt membru în trei asociații majore: ERSA, ASRR
și RSAI, toate acestea fiind legate de domeniul economic al cercetării. 

- Am fost voluntar în martie 2014 în cadrul ONG-ului „Studenții MUN 
din București” unde eram membră a departamentului de securitate care a 
avut ca obiectiv asigurarea unei buna organizări a evenimentelor, 
departamentul de supraveghere care a avut grijă de delegații care au 
venit în România la conferință organizată de acest ONG și a 
departamentului responsabil cu organizarea evenimentelor. 

- Am fost voluntar din octombrie 2013 până în iunie 2014 în cadrul ONG-
ului „Open4Business”, unde am fost membru al departamentului de 
organizare a evenimentelor. 

  

Conferinţe - În perioada 20-21 noiembrie 2015 am participat la Conferința 
internațională „Dezvoltarea ca scop al acțiunii umane. Noi provocări 
pentru economie”, care a avut loc în București, România şi organizată de 
către Academia de Studii Economice din București. Am primit o 
diplomă de participare și am prezentat și un articol publicat în Revista
ECTAP. 

- În perioada 11-12 noiembrie 2015 am participat la IBIMA, o conferință 
internațională desfășurată la Madrid, în Spania, în cadrul căreia am 
lansat un articol publicat în cadrul volumului conferinței. 

- În perioada 5-7 noiembrie 2015 am participat la conferința națională a 
proiectului POSDRU / 187.1.5 / S / 155656. Conferinţa a avut loc la 
Poiana Brașov în România, iar acolo am lansat un articol care va fi 
publicat pe CD-ul proiectului. 

- În perioada 8-9 mai 2015, am participat la conferința internațională RSA 
organizată de Asociația de Ştiințe Regionale din România ce a avut ca 
temă „Dezvoltarea regională și „Europa 2020””. A avut loc la Suceava, 
în Regiunea Nord-Est a României. De asemenea, am prezentat un articol 
în sesiunile conferinței. 

- În perioada 21-22 noiembrie 2014 am participat la Conferința 
internațională „Dezvoltarea post-criză în științele economice”, care a 
avut loc la București, România, fiind organizată de către Academia de 
Studii Economice din București. Am obținut o diplomă de participare și 
am prezentat, de asemenea, un articol care a fost publicat și în Revista 
Facultăţii de Economie Teoretică și Aplicată în vara anului 2015. 

- Am participat la „IT is Business”, o conferință organizată în iunie 2013 
la București, în cadrul căreia am putut afla care este impactul sectorului 
informatic asupra mediului de afaceri. 
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 - Am participat la Cariera după Universitate în 2011, o școală de o zi
despre mediul de afaceri. 

- Am participat la „Bucureştiul fluieră fault” în aprilie 2010, o acțiune 
menită să sporească responsabilitatea în rândul cetăţenilor din Bucureşti 

- Am participat la şcoala pentru voluntari „Heading for the Future” în 
martie 2010, în cadrul căreia a fost analizat impactul voluntariatului 
asupra mediului de afaceri 

- Am participat la Leadership Talks în 2009, o conferință de 3 zile în care 
am aflat despre care sunt abilitățile necesare pentru a deveni lider 

 

Burse - Din iunie 2015 până în decembrie 2015, am făcut parte din grupul ţintă a 
programului care a cofinanțat activitatea de cercetare a doctoranzilor. 
Programul a fost numit „Ajutor pentru cercetătorii doctoranzi în 
domeniul științelor economice în România” și a făcut parte din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 și a avut ca număr de proiect POSDRU / 
187 / 1.5 / S / 155656. 

  


