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Informaţii personale  

Nume / Prenume Muntean Andreea Cipriana 
E-mail(uri) andreea.muntean@uab.ro  

  

  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

Marketing  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2013 – prezent   
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar Universitar Doctor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare cursuri și seminarii la discipline din domeniul marketingului la nivel de licență  și 
masterat 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior  

  
Perioada 2007 – 2013  

Funcţia sau postul ocupat Lector Universitar Doctor  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare cursuri și seminarii la discipline din domeniul marketingului la nivel de licență și 

masterat 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior  
  

Perioada 2004 – 2007    
Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar Doctorand  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare seminarii la discipline din domeniul marketingului la nivel de licență 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior  
  

Perioada 2002 – 2004  
Funcţia sau postul ocupat Preparator  Universitar (Doctorand din anul 2003)  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare seminarii la discipline din domeniul marketingului la nivel de licență 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior  
  

Perioada 2019, 2020, 2021, 2022 
Funcţia sau postul ocupat Visiting Professor   

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri Principles of Marketing, Marketing Communication 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Economice - West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Polonia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior  
  

Educaţie şi formare  
  

The picture can't be displayed.
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Perioada 2022 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare – calitatea de conducător de doctorat   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Marketing  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Brașov   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Dobândirea calității de conducător de doctorat  

  
Perioada 2003 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor – domeniul Marketing  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Marketing financiar - bancar, Comportamentul consumatorilor de servicii bancare, Cercetări de 
marketing	 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare – stagiu doctoral  

  
Perioada 2002 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii postuniversitare – domeniul Marketing  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Strategii de marketing 	 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare – stagiu studii postuniversitare  

  
Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență – specializarea Bănci și Burse de Valori   
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Finanțe publice, Marketing financiar - bancar, Tehnica operațiunilor bancare, Management bancar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeș – Bolyai” din Cluj- Napoca   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare – studii universitare nivel licență  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză    C2  C2  C2  C2  C2 

Limba franceză   A2  A2  A2  A2  A2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitatea de lucru în echipă 
- Bune abilități de comunicare 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Leadership 
- Competențe și aptitudini în managementul de proiect  
- Competențe și aptitudini în organizarea de evenimente științifice (conferințe, workshop-uri, 

seminarii) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- MS Office, SPSS, Canva 
- Platforme educaționale on-line: Microsoft Teams, Google Meets 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare a) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare conduse în calitate de director de proiect şi 
granturile obţinute: 
Responsabil partener din partea UAB - 1 proiect internațional de cercetare științifică  

NAWA - PPI/APM/2018/1/00011/U/001 - The role of small farms in sustainable development of food 
sector in the Central and Eastern European countries – Beneficiar PWSZ University of Applied Sciences 
– Pila, Polonia; Parteneri: Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Institutul Național pentru 
Cercetări Economice din Chișinău, Republica Moldova, Universitatea ”Aleksandras Stulginskis”– Kaunas, 
Lituania și Universitatea Megatrend - Belgrad, Serbia, Finanțator NAWA https://nawa.gov.pl/en/, buget 
total 500.000 euro  

Publicații: 1 monografie, 4 articole științifice publicate în calitate de coautor în reviste indexate ISI  

Membru - 2 proiecte de cercetare științifică 

Cercetări privind crearea şi dezvoltare de noi filiere economice în Munţii Apuseni – judeţul Alba din 
perspectiva dezvoltării regionale, Proiect tip A, finanțat prin CNCSIS, contract nr.1277, perioada 2003 - 
2005, 32.471,3 lei RON  

Publicații: 1 carte  

Eco-efficiency and sustainability of small-scale farming: exploring slacks for undesirable outputs and 
public goods, proiect de cercetare internațională, beneficiar Institutul de Economie din Poznan, Polonia, 
contract nr. NO-2021/41/B/HS4/02433 finanțat de către National Science Centre - Polonia (NCN), 
perioada 2022 – 2025, 500.000 RON  

Manager de proiect - 1 proiect finanțat prin fonduri structurale (POSDRU)  

Construieşte-ţi Cetatea carierei prin stagii de practică! In memoria prof.dr. F. Stremţan, 
POSDRU/161/2.1/141047, perioada 2014 - 2015, buget 1.400.000 lei  

Membru în echipa de implementare a unor proiecte câștigate prin competiție națională finanțate prin 
fonduri structurale (POSDRU, POCU, POR) - 9 proiecte  
Responsabil proiect: Studiu de piață în domeniul turismului în județul Alba, 2013-2015, contract nr. 
13577/558/29 - 2013, contract nr. 4579/162/19 -2014, contract nr. nr.15321/20 – 2015 
 
    b) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului 
 
2013 - Premiul Virgil Madgearu al Academiei Române pentru cartea Satisfacţia consumatorilor de servicii 
bancare, autor Andreea Muntean, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţa, Cluj Napoca, apărută în 2010 
 
    c) o sinteză a principalelor realizări:  
 
	3 cărți de specialitate publicate în edituri naționale 
 4 capitole în cărți de specialitate sau volume colective publicate în edituri naționale 
 9 articole publicate în reviste indexate ISI Web of Science  
 4 articole publicate în volumele unor conferințe internaționale indexate ISI Proceedings  
 17 articole publicate în reviste indexate în cel puțin două baze de date internaționale	 
 15 studii publicate în volumele unor manifestări (conferințe) științifice recunoscute sau în proceedings-
urile unor manifestări științifice internaționale.  

 Data: 16 ianuarie 2023 

Semnătura, Conf.univ.dr. Muntean Andreea  
 


