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CV  MARIANA  NICOLAE 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Prenume / Nume Mariana Nicolae   

Adresă) București, România 

E-mail(uri) mariana.nicolae@rei.ase.ro; 

mariananicolaerei@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

 

Experienţa profesională 

 

  

Perioada 22.01.2016 – 5.03.2016 
 

Funcţia sau postul ocupat Președinte interimar al Senatului ASE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Atribuțiile, competențele și responsabilitățile 
Președintelui Senatului ASE.  
 

Perioada Oct. 2011 – 2015, 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului de Limbi Moderne si 
Comunicare in Afaceri 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea unui colectiv de peste 70 de persoane. 
Redefinirea misiunii departamentului si cresterea 
vizibilitatii lui in comunitatea academica inter/nationala. 

 
Perioada 

 
2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat prodecan al Facultăţii de Relaţii Economice 
Internaţionale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil pentru managementul procesului de 
învăţământ la licenţă, coordonator al activitatii de 
practica a studentilor, asigurarea conducerii curente pe 
domeniile de responsabilitate si la solicitarea decanului.   
 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada 1993 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor, conferenţiar, lector pentru limba 
engleză şi comunicare comercială, Academia de 
Studii Economice, Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare nivel licenţă şi master, MBA, cursuri post-
universitare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

mailto:mariana.nicolae#rei.ase.ro
mailto:mariananicolaerei@gmail.com
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Perioada 2003-prezent 

Funcţia sau postul ocupat director al programului de Master în Comunicare de 
Afaceri în Limba Engleza (www.mibcom.ase.ro) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Dezvoltarea si coordonarea programului pe toate 
palierele: didactic, administrativ, economic, 
respectiv planul de învățământ, acreditare, 
resursele umane necesare, bugetul programului, 
achizitii.  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2000-2008  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator al activităţilor cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti în domeniul comunicării internaţionale şi 
de  afaceri 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea şi organizarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti în domeniul comunicării internaţionale şi 
de  afaceri, identificare surselor de finantare,  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat cancelar al facultăţii de Relaţii Economice 
Internaţionale din ASE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Inter-relaţionare cu echipa managerială a facultăţii, 
a ASE şi studenţi, organizeaza sedintele de lucru ale 
consiliului facultatii si biroului de conducere, 
coordoneaza activitatile de raportare statistica ale 
facultatii.  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat membru al Senatului Academiei de Studii 
Economice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Reprezentarea facultatii si a catedrei in Senat, 
exprimarea punctelor de vedere necesare 
desfasurarii activitatii Senatului ASE, membra in 
Comisia de cercetare stiintifica a Senatului. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2003 (feb.-iul.) 

Funcţia sau postul ocupat lector pentru comunicare de afaceri în limba 
engleza în programul Executive MBA, al INDE 
(Institut National de Développement Economique) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2002 - 2004 
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Funcţia sau postul ocupat coordonator al echipei pentru înfiinţarea Centrului 
teritorial Curtea de Argeş de învăţământ deschis şi 
la distanţă al facultăţii REI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţilor de infiintare a centrului, 
coordonarea activitatilor de invatamant din centrul 
ID Arges.  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2001 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat director al programului de Master în Afaceri 
Internaţionale al facultăţii REI 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil pentru conducerea activitatilor 
profesionale ale masterului. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2000 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat prodecan al Facultăţii de Relaţii Economice 
Internaţionale din ASE   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul procesului de învăţământ la licenţă şi 
master, asigurarea conducerii curente pe domeniile 
de responsabilitate (ID, master) si la solicitarea 
decanului.  

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat coordonator al colectivului de autori pentru 
manualele de comunicare în afaceri în limba  
engleză Communicate in Business,  anul II (inclusiv 
casete audio), şi al manualelor de corespondenţă 
comercială pentru anul III şi IV, Commercial 
Communication & International Business and 
Professional Communication. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţilor de editare a manualelor de 
comunicare în afaceri şi elaborarea de capitole in 
cadrul manualelor 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti   

Tipul / sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1996 

Funcţia sau postul ocupat lector pentru predarea comunicativă a limbii 
române pentru străini la Cursurile de vară de la Baia 
Mare 
organizate de Fundaţia Culturală Română 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborare de programa si materiale de curs. 
Predare. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Culturală Română 

Tipul / sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1995-1996 

Funcţia sau postul ocupat director adjunct Centrul de limba engleză pentru 
afaceri PROSPER-ASE 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordoarea activitatilor administrative si financiare 
ale centrului, coordonarea, dezvoltarea si livrarea 
de cursuri specializate de limba engleza pentru 
mediul de afaceri si corporatist. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de limba engleză pentru afaceri PROSPER-
ASE, Bucuresti, Calea Grivitei 2-2A, et. 2, 
cam.3203. 

Tipul / sectorul de activitate Educaţie, ONG 

  

1975-1990 profesor de limba engleză  

1975 - prezent traducător şi interpret  

Educaţie şi formare  

Perioada 2003 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Științe Economice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Specializarea Managementul firmei, titlul tezei 
doctorale: Dinamica teoriei şi practicii "leadership"-
ului în contextul integrǎrii României în Uniunea 
Europeanǎ 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, 
Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea 
inter/naţională 

Doctorat  

  

Perioada 1995 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Stiinţele Educatiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogia adulților, titlul tezei: „Strategiile didactice 
şi optimizarea procesului de predare-învăţare la 
adulţi şi tineri. Aplicaţii la limba engleză”. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Pedagogie 

Nivelul în clasificarea 
inter/naţională 

Doctorat 

  

Perioada Aprilie 1995 – iulie 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomǎ studii avansate ştiinţele educaţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Metodologia predării limbajelor specializate, 
didactica LMA, dezvoltarea planurilor de învăţământ 
şi a programelor analitice, management academic, 
cultură şi civilizaţie.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lancaster, Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea 
inter/naţională 

Studii post-universitare 

  

Perioada 1971 – 1974 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Filologie engleză şi română, Pregătire pedagogică 
pt. lb. engleză şi română. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de limbi şi 
literaturi strǎine, Secţia englezǎ-românǎ 

Nivelul în clasificarea 
inter/naţională 

Studii licenţă 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limbi materne Română, Maghiară  

Limbi străine cunoscute Engleză, Franceză, Germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

la 
conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 C2 C2 C2 C2 

Limba franceză  B1 B1 A2 A2 A2 

Limba maghiară  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba germană  A2 A2 A2 A2 A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă 
Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi dezvoltate pentru coordonarea echipei şi 
pentru munca în echipă, personalitate motivată şi 
motivantă  
- proactivă, atitudine pozitivă şi entuziastă, 
- activităţi de mentorat, abilităţi de vorbit în public 
- excelente abilităţi interpersonale, flexibilitate 
interculturală 
- disciplină şi perseverenţă 
- abilităţi pentru construirea de reţele prin contacte 
cu persoane de diferite profesiuni, precum şi cu  
organizaţii  guvernamentale şi neguvernamentale 
- competenţe pentru vizibilitate publică prin apariţia 
in presă şi publicaţii.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- competenţe didactice si de cercetare obţinute prin 
cariera universitară 
- competenţe manageriale obţinute în cadrul poziţiilor 
de conducere avute 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice - management universitar  
- organizări de conferinţe şi seminarii internaţionale 
în România și străinătate. 
- experienţă în formarea profesională a adulţilor 
(circa 30.000 ore): activitate didactică universitară 
(cursuri, seminarii, lucrări de laborator, proiecte, 
cercetare ştiinţifică); training: cursuri organizate de 
Prosper-ASE, S.C. BEST - Bucharest English Studies 
and Training SRL, Uniunea Vorbitorilor de Limba 
Engleză din România, SPIDER Management 
Technologies  
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, Internet Explorer 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  
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2014-2015 

 

 

 

2012 

 

Martie 2012 - dec 2013 

 

 

 

Dec. 2011– apr 2012  

 

Nov.2010 – Nov. 2013 

 

 

2010 – 2011 

 

2009 –2011 

                                      

 

 

Coordonator orientare consiliere în proiectul 
POSDRU/161/2.1/G/140619 - Stagii de practică 
pentru studenții în domeniul economie-afaceri 
internaționale (PRACT-EAI). 

 
Membră a echipei de autoevaluare a ASE pentru procesul 
de evaluare EUA (European University Association). 
 
Manager de proiect, POSDRU 81 742 – MASTER 
PRACTICĂ - Facilitarea inserţiei si adecvării rapide la piaţa 
muncii amasteranzilor din domeniul economie si afaceri 
internaţionale prin stagii de practicărelevante si de calitate 
 
Specialist în comunicare, media și PR, în proiectul 
POSDRU/83/5.2/S/55763, O nouă viață la țară.  
 
Manager de proiect, POSDRU/92/3.1/S/61758  eLife – 
Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si 
sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc 
 
Expert TL în proiectul POSDRU/2/1.2/S/3/ 
Îmbunătățirea managementului universitar 

  
 Expert TL în proiectul POSDRU/2/1.2/S/3/ 2684, 
Calitate și leadership în învățământul superior românesc 
 

2012 - prezent membră în Comitetul Editorial al revistei 
Management&marketing, 
http://www.managementmarketing.ro  

2011 - prezent 

 

2010-prezent 

 membră în Comitetul Editorial al revistei Synergy - 
http://www.synergy.ase.ro/editorial-information.html  
 
membru al Society for Business Excellence.  

2008, 2009 expert evaluator în cadrul Programului Cadru 7 al 
Uniunii Europene (FP7) 

2007-2010 cercetǎtor în echipa proiectului LIDEROM  - 
Leadership: comunicare si competitivitate in  
integrarea noilor state membre ale UE. Studiu de 
caz: economia romaneasca., CNCSIS, PN II_IDEI 

2007-2010 director al consorţiului EPIR, Personalitati si 
institutii economice romanesti – valoare adaugata 
romaneasca la identitatea europeana, PN II 91-
021/21.09.2007 

2007-2009 cercetǎtor în echipa proiectului CERACADCOMP, 
Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în 
vederea creşterii competitivităţii universităţilor din 
România pe plan internaţional, PN II 91-
058/21.09.2007 

2007 participare în grantul  A_C 47/2006 CNCSIS 
Procesul de integrare a Romaniei in economia 
europeanǎ. Dimensiuni istorice şi contemporane. 

2007 Aprilie 

 

profesor invitat la Universitatea Agricola Slovaca 
din Nitra, Facultatea de Economie şi Management, 
pentru cursul Consumer behaviour of different 
market segments in Romania,  

2006 participare în proiectul CEEX Evaluarea strategiilor 
de management al riscurilor în companiile româneşti. 
Recomandări de politici de creştere a competitivităţii 
în perspectivă post-aderare. 

2007-2011  redactor şef-adjunct al revistei Journal of 
Philosophical Economics, www.jpe.ro  

http://www.managementmarketing.ro/
http://www.synergy.ase.ro/editorial-information.html
http://www.jpe.ro/
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2005 ian–iulie profesor Fulbright, la California State University of 
San Bernardino (CSUSB),  

2005, 2007,2009 

 

membru în comitetul de evaluare ştiinţifica a 
lucrarilor înscrise la conferinţe internaţionale – TEPE -
2005, TEPE – 2007, 2009: 
http://hidrotehnica.utcb.ro/simp05 
http://hidro164.utcb.ro/tepe_2007/en/tabla_en.asp  

2004 –prezent 

 

membru al RAAS (Romanian Association of 
American Studies);  

1996- prezent membru al ESU-Romania (Uniunea Vorbitorilor de 
Limba Engleza din Romania) 

2002-2003 

 

colaboratoare a Societăţii române de 
radiodifuziune, emisiunea Vorba dulce românească 
(2002 – 2003) şi Studio deschis. 

2001 

 

Membru în comitetul de selecţie pentru programul 
de granturi oferit cadrelor didactice tinere din 
învăţământul superior de Civic Education Project   

2001 

 

coordonatoarea echipei Uniunii vorbitorilor de limbă 
engleză-România participantă la Proiectul PHARE de 
“Instruire în Afaceri Europene” RO 9706.01.02, 
Componenta C “Servicii de traducere”  

2000, 2001 

 

lector invitat al Peace Corps Romania pentru 
sesiunile de orientare culturala ale voluntarilor 
americani sosiţi în România  

2000 

 

nominalizare in anuarul Professional and Business 
Women, al ABI – American Biographical Institute   
 

2000- 2008 consultant pe probleme de comunicare 
interculturalǎ a asociaţiei AFROM (American Friends 
of Romania) din Washington, DC.  

1999 

 

Câştigarea unei finanţări pentru organizarea unui 
curs de comunicare in limba engleza pentru experţi ai 
Camerei Deputatilor. Directorul acestui proiect pentru 
Uniunea vorbitorilor de limbă engleză-România  

1999 –  2001 

 

membru în comitetul de selecţie pentru programul 
de burse dedicat tinerilor lideri politici şi de opinie al 
Fundaţiei German Marshall Fund of  the United States  

1997-2001 membru in Comitetul Editorial al revistei PROSPER 
Newsletter, publicată de Consiliul Britanic  

1996 – 2006 vicepreşedinta Uniunii vorbitorilor de limbă 
engleză-România (ESU-R) 

1995 

 

trezorier al grupului de interes special Limba 
engleză pentru afaceri – BESIG –  Business English 
Special Interest Group  

1994 – 2000 membru în Comitetul de conducere al asociaţiei 
BETA, Bucharest English Teachers Association 

1994 

 

participantă la proiectul PROSPER – Project for 
Specific English in Romania organizat de Consiliul 
Britanic pentru profesorii de limba engleză din 
învăţământul universitar nefilologic  

1993 – 2005 

 

membru BETA  – Asociaţia profesorilor de limba 
engleză din Bucureşti  

 

http://hidrotehnica.utcb.ro/simp05
http://hidro164.utcb.ro/tepe_2007/en/tabla_en.asp

