
 

 

Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

   POPESCU NELU-EUGEN  

 
E-mail eugen.popescu@ulbsibiu.ro 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 10 ianuarie 1984 

Sex M 

 
 

Experienţă profesională 
 

Perioda Martie 2016 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar dr. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Pregătirea şi predarea seminariilor la Economia şi gestiunea întreprinderii, Economia 
întreprinderii, Comerţ electronic, Merceologie, Comunicare în afaceri. 

Numele si adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioda August 2016 până în Decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic invitat – bursă Romanian American Foundation Award 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Dobândirea de experiență în dezvoltarea și susținerea educației antreprenoriale în 
învățământul universitar. 

- Observarea ecosistemului antreprenorial din cadrul Universității Rochester și 
dezvoltarea unor programe similare în universitățiile din România. 

- Participarea activă la cursurile de antreprenoriat, precum și întâlniri cu 
reprezentanții mediului de afaceri. 

Numele si adresa angajatorului University of Rochester, Ain Center for Entrepreneurship, New York, USA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

Perioda Martie 2010 până Martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Pregătirea şi predarea seminariilor la Economia şi gestiunea întreprinderii, 
Economia întreprinderii, Comerţ electronic, Comerţ invizibil, Merceologie. 

Numele si adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

 

Perioda Aprilie 2003 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Managing partner 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Promovarea firmei la nivel naţional şi internaţional 

- Dezvoltarea si implemenatarea sistemului de rezervari online si a site-ului 

- Coordonarea activității de primire și cazare a clienților 

- Coordonarea activității de relații cu clienții 

- Responsabil cu dezvoltarea activităţii firmei 

Numele si adresa angajatorului SC Euro International SRL, Sibiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi ale agenţiilor de turism şi asistenţă turistică



 

Perioda Aprilie 2007 până la August 2007 

Functia sau postul ocupat Director de marketing 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

- Pregătirea deschiderii oficiale a hotelului 

- Conceperea si implementarea unei politici de marketing şi vînzări 

- Semnarea de contracte cu agenţiile de turism şi cu clientela tip corporate 

- Promovarea hotelului la nivel naţional şi internaţional 

- Implementarea şi menţinerea standardelor internaţionale Ramada Worldwide 

Numele si adresa angajatorului Hotel Ramada Sibiu, SC Atlantic Travels SRL, Sibiu, Romania 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

- turism/hotel 

 

Perioda Septembrie 2006 până la Ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director de marketing 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- identificare clienţilor potenţiali 

- stabilirea de strategii de atragere de noi clienţi în portofoliul firmei 

- întreţinerea relaţiilor cu clienţi din portofoliul firmei 

- întocmirea de oferte 

Numele si adresa angajatorului SC ProComunita SRL, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- consultanţă în vederea implementări sistemelor de management ISO (calitate, mediu, 
HACCP) si cursuri de formare profesională în domeniu. 

 

Perioda Octombrie 2003 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Agent de asigurări (pe baza de contract de colaborare) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Întocmirea de asigurări RCA, pentru imobile, bunuri si medicale 

- Atragerea de noi clienţi şi menţinerea lor 

Numele si adresa angajatorului SC Omniasig SA 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asigurări 

 

Educaţie şi formare 
Perioda 2011 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de doctor in economie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Antreprenoriat în turism, factorii determinanți ai activității antreprenoriale în turism Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu, România 

 
Perioda 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Master în marketing și management 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Strategii și politici de management și marketing ale firmei Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu, România 

Perioda 2002 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Economist/licenţiat în economie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 



Comerţ, turism, marketing 
 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, România 

 

Perioda Februarie 2005 – iulie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Bursă de studii Erasmus – Socrates, Italia 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Marketing, comerţ internaţional, geografie politică, limba italiană Universita „G. 

d’Annunzio” Chieti-Pescara, Italia 



Perioda   Noiembrie 2006 – aprilie 2007 Calificarea / diploma obţinută Brevet de turism 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Manager in activitatea de turism 

Numele furnizorului de formare SC. Dima Consulting SRL, Brasov 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba maternă română 
 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Nivel 

european (*) 

 

engleză 
 

italiană 
 

germană 
 

chineză  
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipă 

- Abilităţi de comunicare bune 

- Capacitate de adaptare la medii multiculturale 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilităţi de organizare si conducere (pe parcusul aniilor de facultate fiind 
reprezentantul studenţiilor în senatul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu) 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
- utilizare PC 
- operare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- utilizare internet 
- corel draw (basic) 

 

Alte competenţe şi aptitudini - membru activ în diferite ONG-uri (Rotaract, SKAL) 
- 2003 – 2004 vicepreşedinte pe imagine al organizaţiei FASER (Federaţia Asociaţiilor 

Studenţiilor Economişti din România) 
- îmi place să călătoresc, în special expediţiile montane, sportul (practicant de arte marţiale), 

lectura (cu prevalenţă pe domeniul marketingului şi e-commerce ) 
 

Permis de conducere Categoriile A si B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprehensiune Vorbit Scris 

Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de citire Interactiune Exprimare 

 

Excelent (C1) Excelent (C1) Excelent (C1) Excelent (C1) Foarte bine 
(B2) 

Excelent (C1) Excelent (C1) Excelent (C1) Excelent (C1) Foarte bine 
(B2) 

Începător (A2) Începător (A2) Începător (A2) Începător (A1) Începător (A1) 

Începător Începător Începător Începător Începător 

 


