
Neacşu Nicoleta Andreea   
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Neacșu

Adresă(e) Bd. Alexandru VLAHUTA nr.55, bl.117, sc. B, ap.38, loc.BRASOV, jud. BRASOV, ROMANIA

Telefon(oane)  

Fax(uri)  

E-mail(uri) andreea.neacsu@unitbv.ro
  

Naţionalitate(-tăţi) română
  

Data naşterii 06.12.1977
  

Sex feminin
  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

Marketing

  

Experienţa profesională Vechime în învă
  

Perioada 2015 - 

Funcția sau postul ocupat Conferen

Activități şi responsabilități principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Activita

Universitatea TRANSILVANIA din Bra
Facultat

Tipul activității sau sectorul de activitate Educaț
 

Perioada 2007 – 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar

Activităti şi responsabilităti principale Activita

Numele şi adresa angajatorului Universitatea T
Facultatea de 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate Educaț
 

Perioada 2004– 2007

Functia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităti şi responsabilităti principale Activităţi didactice, 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea TRANSILVANIA din Brasov
Facultatea de Stiinte Econom

Tipul activitătii sau sectorul de activitate Educaț
 

  

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the  
image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

 

șu Nicoleta Andreea 

Bd. Alexandru VLAHUTA nr.55, bl.117, sc. B, ap.38, loc.BRASOV, jud. BRASOV, ROMANIA

Mobil: 0740194425 

andreea.neacsu@unitbv.ro deea_neacsu@unitbv.ro 

omână 

06.12.1977 

feminin 

Marketing 

Vechime în învățământul universitar – 17 ani 

 în prezent 

rențiar universitar, coordonator program studii Economia Comer

Activitați didactice, de cercetare ştiințifică, administrative, coordonare programe de studii

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov 
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor 

ție, Învățământ 

 2015 

Lector universitar, coordonator program studii Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

Activitați didactice, de cercetare ştiințifică, administrative, coordonare programe de studii

Universitatea TRANSILVANIA din Brașov 
Facultatea de Știinte Economice și Administrarea Afacerilor 

ție, Învățământ 

2007 

Asistent universitar 

Activităţi didactice, de cercetare ştiințifică și administrative 

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov 
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor  

ție, Învățământ 

Bd. Alexandru VLAHUTA nr.55, bl.117, sc. B, ap.38, loc.BRASOV, jud. BRASOV, ROMANIA 

 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - ID 

coordonare programe de studii 

țului, Turismului și Serviciilor - ID 

coordonare programe de studii 



Neacşu Nicoleta Andreea   
 

Perioada 2002– 2004 

Functia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităti şi responsabilităti principale Activitati didactice, de cercetare ştiintifică și administrative 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea TRANSILVANIA din Brasov 
Facultatea de Științe Economice  

Tipul activitătii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 

  

Perioada 2001– 2002 

Functia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităti şi responsabilităti principale Activitati didactice și de cercetare ştiintifică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea TRANSILVANIA din Brasov 
Facultatea de Științe Economice  

Tipul activitătii sau sectorul de activitate Educație, Învățământ 

  

Perioada 2001- 2002 

Funcția sau postul ocupat Economist marketing 

Activități şi responsabilităti principale Activități de marketing şi promovare 

Numele şi adresa angajatorului S.A. PRODLACTA BRAŞOV,Departamentul de Marketing 
Str.Ecaterina Teodoroiu nr. 5, BRASOV 

Tipul activității sau sectorul de activitate Industria alimentară 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2010 

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN ECONOMIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Merceologie alimentară, Protecția Consumatorului, Designul şi estetica ambalajelor, 
Managementul calității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 2001- 2002 

Calificarea / diploma obţinută STUDII APROFUNDATE „Sisteme de marketing” (Master) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Marketing strategic, Cercetări de marketing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov 
Facultatea de Stiinte Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

  

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută LICENȚIAT ÎN ECONOMIE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing, Cercetări de marketing, Sisteme informatice în marketing, Management, Statistică 
economică, Protecția consumatorului, Merceologie alimentară, Experiza mărfurilor, Managementul 
calității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov 
Facultatea de Stiinte Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

  



Neacşu Nicoleta Andreea   
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C2 

Limba franceză   B1  B1  A2  A2  A2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativitate, munca în echipă, capacitatea de adaptare la nou, rezistenţa la stres, adaptabilitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership şi capacităţi manageriale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare    a) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în calitate 
de director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau 
granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare şi volumul finanţării; 
 
    b) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor 
ştiinţifice ale candidatului. 
 
    c) o sinteză a principalelor realizări:  

 teza ”Contribuţii la interacținuea produs-ambalaj-mediu pe exemplul unor mărfuri alimentare”,
Academia de Studii Economice, Bucureşti, coordonator: prof. univ. dr. Viorel Petrescu; 

 nr cărţi publicate în edituri internaționale: 1 
 nr capitole de cărți publicate în edituri internaționale: 1 
 nr cărţi publicate în edituri naționale: 10 
 nr capitole de cărți publicate în edituri naționale: 1 
 nr lucrări indexate ISI: 7 
 nr lucrări indexate BDI: 45 
 nr lucrări în volumele conferințelor: 29 
 nr brevete: 0 

 

  

 
21.11.2018 


