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Gen feminin | 5 februarie 1983 | Naționalitate română

Experienţa profesională
Perioada De la data de 1 octombrie 2019 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor habil.
Principalele activităţi şi Susţinerea cursurilor şi seminariilor aferente materiilor Etică și integritate academică,
responsabilităţi Internaționalizarea IMM-urilor, Global Digital Enterprise, Knowledge Technologies for Innovation,
Management Strategic

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Management, S.N.S.P.A., Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Instituţie de învăţământ superior de stat
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

De la data de 15 februarie 2017 până în prezent
Conferențiar universitar doctor habil.
Susţinerea cursurilor şi seminariilor aferente materiilor Comunicare corporativă, Diagnoză și
comportament organizațional, Etică și integritate academică, Internaționalizarea IMM-urilor,
Comunicare în programe (Programs Communication), Global Digital Enterprise, Knowledge
Technologies for Innovation
Facultatea de Management, S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 2 mai 2018 până în prezent
Director de proiect
Managementul integrat al activităților din cadrul proiectului câștigător în competiția națională lansată
de UEFISCDI prin Subprogramul 1.1 - Resurse umane. Proiecte de cercetare pentru stimularea
tinerelor echipe independente – „Evaluarea impactului capitalului intelectual în cadrul
internaționalizării IMM-urilor din Uniunea Europeană”, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0232
S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat / Cercetare
De la data de 5 martie 2018 până în prezent
Director - Centrul de Cercetare în Management, S.N.S.P.A.
Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea activităților de cercetare din cadrul
laboratoarelor de cercetare și din cadrul centrului în ansamblul său
© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 11

Curriculum Vitae
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Elena - Mădălina Vătămănescu

Facultatea de Management, S.N.S.P.A., Bucureşti, ccm.facultateademanagement.ro
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 1 octombrie 2017 până în prezent
Coordonator al programului masteral cu diplomă dublă Management of Business, Innovation
& Technology / Management and Digital Innovation (cu predare în limba engleză)
Coordonarea activităților didactice și administrative din cadrul programului co-organizat de cele
două universități
Universitatea Sheffield (Marea Britanie) și S.N.S.P.A.
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 15 februarie 2017 până la data de 1 iulie 2017
Visiting Professor
Participarea în echipe de cercetare la elaborarea unor proiecte academice și lucrări științifice
Department of Economics, University of Insubria, Varese, Italia
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 1 octombrie 2014 până la data de 14 februarie 2017
Lector universitar doctor
Susţinerea cursurilor şi seminariilor aferente materiilor Teoria organizaţiilor, Diagnoză
organizațională, Psihologie și comunicare managerială, Comunicare corporativă, Introducere în
leadership și managementul echipelor, Creativitate şi inovare antreprenorială
Facultatea de Management, S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 1 octombrie 2014 până la data de 4 martie 2018
Director Cercetare Fundamentală - Centrul de Cercetare în Management și Leadership,
S.N.S.P.A.
Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea activităților de cercetare din cadrul
laboratoarelor de cercetare și din cadrul centrului în ansamblul său
Facultatea de Management, S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
Iunie-iulie 2015
Expert comunicare și instruire în cadrul proiectului „LOT 2: Dezvoltarea capacității de
evaluare a AM și OI POR” din cadrul Acordului cadru pentru evaluarea POR în perioada 2013
- 2015
Susținerea activităţii de coaching privind diseminarea rezultatelor evaluării; susținerea sesiunii de
instruire având drept tematică diseminarea rezultatelor evaluării; contribuţie la elaborarea
conceptului privind diseminarea rezultatelor; contribuție la elaborarea conținutului broșurii
informative referitor la evaluările de impact realizate privind Domeniile Majore de Intervenție din
cadrul Programului Operațional Regional.
S.C. AAM Management Information Consulting S.R.L., București, România
Consultanță în afaceri și management, training, coaching
De la data de 10 februarie 2007 până în iulie 2014
Cadru didactic asociat
Susţinerea seminariilor aferente cursurilor Teoria organizaţiilor, Cultură corporativă
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 20 mai 2013 până la data de 25 octombrie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Expert în organizare de evenimente / conferinţe în cadrul proiectului „Iniţiativă pentru
societatea civilă”, POSDRU/93/3.3/S/54954

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea evenimentelor din cadrul
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proiectului
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 30 octombrie 2012 până la data de 30 aprilie 2013
Expert formator / trainer în cadrul proiectului „Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor instrumente pentru o educaţie creativă”, POSDRU/87/1.3/S/61341
Susţinerea sesiunilor de training aferente temei „Gândire performantă şi creativitate”
S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
Ianuarie 2013
Cadru didactic asociat
Predarea în limba engleză, sub formă de modul, a cursului NGO Management (masterat cu
predare în limba engleză, anul I)
Facultatea de Administraţie Publică, S.N.S.P.A., Bucureşti
Instituţie de învăţământ superior de stat
De la data de 27 aprilie 2011 până la 22 octombrie 2012
Director general / Administrator
Planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea cercetării,
negocierea contractelor de colaborare, elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare.
Promovarea şi gestionarea imaginii firmei în mediul extraorganizaţional
S.C. Expoll S.R.L., Bucureşti, str. Washington, nr. 11 A, ap.1, sector 1
Cercetare sociologică şi organizaţională, organizare evenimente, consultanţă organizaţională şi
accesare de fonduri europene
De la data de 1 februarie 2009 până în prezent
Specialist Comunicare şi Marketing (colaborator)
Consultanţă în elaborarea strategiilor de imagine şi de comunicare ale firmei
S.C. Partener S.R.L., Bacău, Str. Calea Moineşti, nr. 34.
Societate comercială cu acoperire naţională în domeniul comerţului cu scule, echipamente şi utilaje
industriale.
De la data de 1 octombrie 2007 până la data de 15 iunie 2008
Cadru didactic asociat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Susţinerea seminariilor aferente cursului de Economia turismului

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Economice "Lucian Blaga", Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Instituţie de învăţământ superior privat
De la data de 1 aprilie 2006 până la 1 septembrie 2011
Specialist Relaţii Publice
Proiectarea şi implementarea unor strategii viabile de imagine în funcţie de publicurile-ţintă ale
firmei; menţinerea în parametrii dezirabili a comunicării interne, prin sondarea opiniilor personalului
referitor la evoluţia firmei; organizarea periodică de evenimente - team - building-uri; elaborarea
unor studii de piaţă referitoare la concurenţa în cadrul domeniilor de activitate aferente; planificarea
strategică a unor acţiuni viitoare în vederea alinierii la normele europene ce vor reglementa,
începând cu anul 2007, domeniul de interes al firmei.

Numele şi adresa angajatorului

S.C. Ovis Prod Serv S.R.L., Bacău, Str. 9 Mai, nr. 24

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Societate comercială în domeniul alimentaţiei publice

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

De la data de 15 septembrie 1998 până la data de 30 septembrie 2014
Coordonator proiecte în domeniul tineretului
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Principalele activităţi şi responsabilităţi
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Planificarea, organizarea, coordonarea, promovarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
proiectelor iniţiate precum şi a resurselor implicate (resurse umane, informaţionale, materiale şi
financiare);
Leadership, comunicare, negociere, rezolvarea conflictelor şi influenţarea organizaţiei prin proiectele
derulate având ca linie directoare îndeplinirea misiunii şi obiectivelor majore ale organizaţiei.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Centrul Regional de Educaţie Ecologică, Artă şi Turism „Veniţi cu NOI” (asociaţie afiliată UNESCO),
Str. Cuza Vodă, nr. 6, Bacău
Organizaţie neguvernamentală cu activitate în domeniul tineretului

Educaţie şi formare
Perioada

Începând cu data de 2 mai 2014 până la data de 15 decembrie 2015

Calificarea / diploma obţinută

Cercetător post-doctoral bursier

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Managementul cunoștințelor
Capitalul intelectual
Managementul inovației
Metode şi tehnici de cercetare
Analiza rețelelor sociale online

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Şcoala Postdoctorală (domeniul Ştiinţe ale Comunicării) din cadrul Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative, Bucureşti, Bursă POSDRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului „Burse
doctorale si postdoctorale pentru tineri cercetatori in domeniile Stiinte Politice, Științe Administrative,
Științele Comunicării și Sociologie”, POSDRU/159/1.5/S/134650)
ISCED 6
Începând cu data de 1 octombrie 2014 până la data de 18 septembrie 2017

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Economie și Afaceri Internaționale - Teză de doctorat: „Marketingul relațional B2B din
perspectiva internaționalizării firmelor mici și mijlocii”, calificativ „Excelent”

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Economie
Afaceri internaționale
Management internațional
Marketing internațional
Marketing B2B
Marketing relațional

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Școala doctorală Economie și Afaceri Internaționale, Academia de Studii Economice din București
ISCED 6
Începând cu data de 1 octombrie 2008 până la data de 30 septembrie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Ştiinţele Comunicării – Teză de doctorat: „Similaritatea în cadrul comunităţilor virtuale”,
calificativ „Foarte bine” (calificativ maxim în anul absolvirii doctoratului)

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Sociologia comunicării
Metode şi tehnici de cercetare în științele sociale
Istoria comunicării
Relaţii publice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Şcoala Doctorală Ştiinţele Comunicării din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice,
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, învăţământ de stat, cursuri de zi,
Bursă POSDRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
cofinanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului „Burse doctorale în sprijinul cercetării :
Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul European al Învăţământului Superior - BDCCC”,
POSDRU/6/1.5/S/1)
ISCED 6
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Începând cu data de 1 octombrie 2006 până la data de 15 februarie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de masterat – Disertaţie: „Comunităţile globale sub incidenţa medierilor”, media generală
10

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Managementul proiectelor
Finanţare europeană
Analiza financiară a proiectelor
Audit
Microsoft Project Planner

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Masterat în Managementul Proiectelor în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice,
S.N.S.P.A, Bucureşti, învăţământ de stat, cursuri de zi, ŞEF DE PROMOŢIE, media generală 10
ISCED 6
Începând cu data de 1 octombrie 2006 până la data de 26 iulie 2008

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de masterat – Disertaţie: „Constituţia Europeană – deziderat supranaţional sau imperativ
funcţional al Uniunii Europene”, media generală 10

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Instituţii, structuri şi mecanisme ale Uniunii Europene
Drept şi acquis comunitar
Funcţia publică comunitară
Programe şi politici ale Uniunii Europene

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Masterat în Administraţie Publică Europeană, specializarea „Spaţiul Public European”, în cadrul
Facultăţii de Administraţie Publică, S.N.S.P.A, Bucureşti, învăţământ de stat
ISCED 6
Începând cu data de 1 octombrie 2002 până la data de 15 iulie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Specialist Comunicare şi Relaţii Publice
Specializare: Comunicare managerială şi resurse umane
Diplomă de Licenţă în domeniul „Mass media şi societatea” – „Persuasiunea prin similaritate şi
imagine în mesajul mediatic”

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Teoria comunicării
Campanii de relaţii publice
Managementul proiectelor
Managementul resurselor umane
Management şi marketing
Comunicare organizaţională
Evaluarea performanţelor profesionale ale resurselor umane
Tehnici de negociere
Planificarea şi gestionarea afacerilor
Analiza imaginii sociale a organizaţiilor
Geopolitică şi integrare europeană
Imagologie
Gestionarea crizelor de imagine
Tehnici de cercetare sociologică
Sociologia opiniei publice şi sociologia comunicării de masă
Retorică şi teoria argumentării
Dreptul comunicării sociale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy” din cadrul Şcolii Naţionale de Studii
Politice şi Administrative, Bucureşti, învăţământ de stat, cursuri de zi – ŞEF DE PROMOŢIE (media
generală 9,92)
ISCED 5

Începând cu data de 15 septembrie 1998 până la data de 15 iulie 2002
Diplomă bacalaureat de merit (media generală 10)
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Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Elena - Mădălina Vătămănescu

Profil bilingv engleză – franceză
Cultura şi civilizaţia din Marea Britanie (predare în limba engleză)
Filosofia culturii şi comunicare interetnică (predare în limba engleză)
Colegiul Naţional “Ferdinand I”, Bacău, liceu teoretic – ŞEF DE PROMOŢIE (media generală 9,99)
ISCED 3

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune

Vorbit

Scris

Nivel european (*)

Abilităţi de ascultare

Limba engleză

C1

Utilizator
eperimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba spaniolă

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Abilităţi de citire

Interacţiune

Exprimare

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Deschidere spre comunicare, aplomb verbal, sociabilitate, spirit de iniţiativă, capacitate de
automotivare, orientare spre participare asociativă, cunoştinţe şi experienţă în aplanarea şi
soluţionarea conflictelor, în negociere, în interacţiunea şi interrelaţionarea multiculturală.
Competenţele şi abilităţile sociale menţionate au fost deprinse cu predilecţie în decursul facultăţii
şi în acţiunile de voluntariat întreprinse:
 martie 2011 – iunie 2012: director de campanie – demararea unei campanii informativo educative de relaţii publice, „Protest faţă de nepăsare”, prin care s-a urmărit sensibilizarea
comunităţii băcăuane, în ceea ce priveşte importanţa cunoaşterii şi respectării principiilor
educaţiei de mediu;
 februarie 2005 – iulie 2005: manager de proiect în cadrul proiectului de finanţare
„Implementarea Programului ADEPT ECO în judeţul Bacău” (echipa de proiect a fost formată
din 6 membri dintre care doi membri – cetăţeni moldoveni);
 ianuarie 2005 – februarie 2005: coordonator al Comitetului de organizare al Târgului ONG –
urilor din Moldova;
 octombrie 2004 – noiembrie 2004: participarea în calitate de trainer la seminariile de pregătire
şi instruire în domeniul educaţiei civice susţinute în Bacău, sub deviza „Educaţia – o şansă de
integrare”;
 iulie 2004 – septembrie 2004: coordonator de proiect – organizarea şi demararea Proiectului
„MUNTII NEMIRA, VIITOR PARC NAŢIONAL”, accentul căzând pe facilitarea unor schimburi
internaţionale, bidirecţionale de experienţă. Consecinţa imediată a demarării acestui proiect
constă în invitarea părţii române implicate în proiect în Franţa şi Austria, în vederea participării
la o serie de întruniri tematice – „Managementul ariilor protejate” .

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Propensiune spre munca în echipă, spre colaborare şi cooperare, spre antrenarea resurselor
umane, spre responsabilizarea personală şi a partenerilor de echipă; abilitatea de planificare,
coordonare, conducere, monitorizare şi evaluare a membrilor echipei printr-o raportare
sistematică la standarde valorice anterior stabilite:
 iunie 2014 – prezent – membru în comitetul de organizare al Conferinței Internaționale
STRATEGICA 2014;
© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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 ianuarie 2010 – iunie 2010: responsabil de planificarea, organizarea, coordonarea şi
implementarea Programului „UNDA VERDE” - complex de manifestări care au avut în prim
plan organizarea unor seminarii şi ateliere lucrative, expoziţii tematice în unităţi şcolare, acţiuni
stradale, campanii media locale;
 septembrie 2003 – decembrie 2003: membru al echipei organizatorice a Concursului Naţional
de Educaţie Ecologică, Artă şi Turism, Bacău ;
 ianuarie 2003 – mai 2003: director de proiect - organizarea celei de – A V-a Sesiuni de
Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi a Cadrelor Didactice a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii
Publice „David Ogilvy”, din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative,
Bucureşti;
 iunie 2002: organizator al Taberei Naţionale de Astronomie pentru tineret de la Corbasca;
 2002, 2001: organizator al Târgului Educaţional „Pentru Tineri şi Tinereţe”, Bacău;
 2002, 2001, 2000: membru al echipei organizatorice a Festivalului Cultural – Sportiv „Oameni
de vârf în acţiuni de vârf” din staţiunea Slănic Moldova.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Experienţă în administrarea logisticii informatice şi informaţionale; experienţă în analiza de imagine
dobândită în urma monitorizării presei scrise şi audio – vizuale în luna iulie 2003 (practică MapN),
în intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2005 (proiect academic), 1 aprilie – 1 iunie 2006 (proiect
academic).

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Microsoft Windows şi Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
Microsoft Outlook, Microsoft Acces, Microsoft Publisher), INTERNET, SPSS, SMART-PLS,
ADANCO.
Februarie 2006 - Obţinerea PERMISULUI EUROPEAN DE CONDUCERE A CALCULATORULUI
(ECDL), în urma susţinerii unui număr de 7 examene la Centrul de Euroaptitudini din
Bucureşti.

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

În perioada 15 septembrie 1994 – 15 iulie 2002: componentă a Corului „Prietenii Muzicii” din Bacău,
grup artistic orientat spre schimburile de experienţă multiculturală între tineri – participarea la
activităţile culturale ale corului: noiembrie – decembrie 1995 (Spania şi Franţa), noiembrie –
decembrie 1997 (Germania, Anglia şi Scoţia), iunie - iulie 1999 (Germania şi Scoţia) .
Capacitate deosebită de învăţare şi de adaptare la situaţii şi exigenţe noi, abilitatea de a răspunde
prompt la schimbare, capacitate de analiză şi sinteză – competenţe însuşite în cadrul proiectelor şi
experimentelor universitare, în acţiunile de voluntariat şi la locul de muncă;
Predilecţie spre autoevaluarea periodică prin raportarea rezultatelor obţinute în diferite arii de
interes la obiectivele pre-definite.

Permis de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare
Participarea în programe de
cercetare - dezvoltare naţionale
şi internaţionale ca director/
asistent de cercetare








2 mai 2018 până în prezent – Director de proiect - „Evaluarea impactului capitalului
intelectual în cadrul internaționalizării IMM-urilor din Uniunea Europeană”, PN-IIIP1-1.1-TE-2016-0232, finanțat de UEFISCDI - Subprogram 1.1 - Resurse Umane
„Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)", competitia
2016.
1 august 2017 până în mai 2018 – Cercetător în cadrul Proiectului ERANET
Accelerating Low Carbon Industrial Growth through CCUS: ALIGN-CCUS, finanțat
de UEFISCDI și Comisia Europeană prin Subprogramul 3.2 Orizont 2020.
Iunie 2014 – iunie 2016 – participarea ca asistent de cercetare în minigrantul „Influenţe
externe şi strategii interne de management în economia care învață” prin „Schema
de granturi pentru tinerii cercetători”, perioadă de implementare de 24 luni, conducător de
proiect Lector univ. dr. Cristina Leovaridis.
Elaborarea și depunerea de propuneri (proiecte) de cercetare în vederea atragerii
de fonduri prin Programul RESURSE UMANE, Subprogramul “Tinere echipe de
cercetare” (UEFISCDI) - ca Director de proiect: „Exploatarea capitalului intelectual în
internaționalizarea IMM-urilor” (PN-II-RU-TE-2014-4-1564); ca membru al echipei de
proiect: „Model integrativ de marketing post-criză pentru IMM-uri” (PN-II-RU-TE-2014-41230).
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Evaluator pentru programe de
cercetare - dezvoltare naţionale şi
internaţionale





Premii şi realizări













Afilieri








Elena - Mădălina Vătămănescu

Septembrie 2009 – participarea ca asistent de cercetare la elaborarea propunerii de
proiect COST, „Network of European Researchers on EU 27”, finanţat de Comisia
Europeană - Prof. univ. dr. Jean de Munck (Universitatea Catolică Louvain, Begia).
Iulie 2007 – participarea ca asistent de cercetare la elaborarea proiectului „Inovaţie şi
adaptare în organizaţiile virtuale”, proiect finanţat de Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică, CNCSIS - conducător de proiect Prof. univ. dr. Dumitru Iacob.
Iunie 2007 – participarea ca asistent de cercetare la elaborarea proiectului „Gestionarea
coezivă a diferenţelor sociale prin strategii de relaţii publice”, proiect finanţat de
Centrul Naţional de Management Programe (CNMP), Programul 4 – Parteneriate în
domeniile prioritare - conducător de proiect Prof. univ. dr. Dumitru Iacob.

2018 - Evaluator al proiectelor de cercetare trimise spre evaluare către Office of
Research Support at Qatar University (QU) - QU High Impact Grant;
http://www.qu.edu.qa/research/offices/research-support/preaward/fundingresources/Internal/hig.
2017 - Evaluator al proiectelor de cercetare trimise spre evaluare către Executive
Government Agency of National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki - NCN;
http://www.ncn.gov.pl), Funding scheme PRELUDIUM, 2017-2018.
Ianuarie 2018 – Premiul pentru cea mai bună prezentare a unei lucrări științifice în cadrul
conferinței internaționale 5th Business Systems Laboratory International Symposium
"Cocreating Responsible Futures in the Digital Age: Exploring new paths towards
economic, social and environmental Sustainability", organizată de Business Systems
Laboratory și University „Ferderico II” of Naples, Italia, 22-24 ianuarie 2018.
Câștigător al bursei de cercetare oferite de Departamentul de Economie din cadrul
Universității Insubria, Varese, Italia (mai 2018).
2016, 2017, 2018 – premii acordate de UEFISCDI pentru articole științifice publicate în
jurnale indexate în Web of Science, încadrate în Q1 și Q2.
Februarie 2014 – premiant în cadrul Competitiei „Antreprenor 2.0.”, proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin intermediul Programului Operațional Sectorial ”Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013 Investește în oameni!”, Domeniul major de intervenție 3.1.
”Promovarea culturii antreprenoriale”, POSDRU/92/3.1./S/49068, manager de proiect Peter
Barta (Fundația Post-Privatizare).
Decembrie 2013 – premiant în cadrul Competiției „E.H.R. - Antreprenoriat pentru
resurse umane”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Domeniul major de
interventie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, POSDRU/92/3.1/S/53763, manager
de proiect prof. univ. dr. Dumitru Iacob (S.N.S.P.A.).
Mai 2005 - Premiul I şi Premiul III - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice din cadrul Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti („Persuasiunea prin imagine şi
complicitate” – Retorică şi teoria argumentării; „Votul – imagine a libertăţii sau libertate
imaginară?” – Dreptul comunicării sociale).
Mai 2003 - Premiul I - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice din cadrul Şcolii Naţionale de
Studii Politice şi Administrative, Bucureşti („Analiza imaginii induse a lui Alexandru
Lăpuşneanul în documentele poloneze din perioada 1555 – 1556” – Imagologie).
Mai 2018 până în prezent – Membru în Association For Innovation and Quality in Sustainable
Business – BASIQ (http://basiq.ro/);
Noiembrie 2017 până în prezent – Membru în Societatea Academică de Management din
România (SAMRO) (http://samro.ro/);
Iulie 2017 – Director România al asociației profesionale internaționale Business Systems
Laboratory (BSLab)
(http://www.bslaboratory.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemi
d=101&lang=en); Membru în Comitetul Științific al asociației BSLab
(http://www.bslaboratory.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemi
d=58&lang=en);
Aprilie 2017 – Membru în asociația profesională internațională American Economic
Association (https://www.aeaweb.org/ms2/member/).
Noiembrie 2016 - Membru în asociația profesională internațională International Association
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Cursuri și certificări





















Elena - Mădălina Vătămănescu

for Information Systems (https://aisnet.org/).
Iulie 2016 – Membru al rețelei nationale COST ACTION - New Materialism: Networking
European Scholarship on How Matter Comes to Matter (Nr. IS1307).
Aprilie 2015 până în prezent - Membru în asociația profesională internațională International
Association for Knowledge Management (http://iakm.weebly.com/elena-m259d259linav259t259m259nescu.html).
Februarie 2015 până în prezent - Membru în asociația profesională națională APEC –
Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii.
Iulie 2014 până la 1 octombrie 2017 - Membru al laboratorului de cercetare Învățare
organizațională din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, S.N.S.P.A.
(https://thelearningorganizations.wordpress.com/the-team/).
Octombrie 2014 până la 1 octombrie 2017- Membru al laboratorului de cercetare
Administrarea afacerilor din cadrul Centrului de Cercetare în Management și Leadership,
Facultatea de Management, S.N.S.P.A. (http://www.facultateademanagement.ro/centrulde-cercetare-in-management-si-leadeship/).
Iunie 2010 – Octombrie 2012 – Membru în asociația profesională internațională
Association for Computing Machinery (ACM).
Iunie 2018 – Atestat de abilitare în domeniul de doctorat Management (Nr. 3852 /
04.06.2018).
August 2016 – Certificat de reviewer acordat de Elsevier.
Mai 2016 - Certificat de participare la seminarul „Explorați istoria științei utilizând Web of
Science pentru a descoperi rezultatele cercetării”, organizat de Thomson Reuters,
București, România.
14-16 aprilie 2016 – Certificat de participare la cursul “Investing in Successful Leaders.
Everything that You Need to Know about Efficient Change and Program
Management”, ținut de Dr. Roland Gareis și Lorenz Gareis, ROLAND GAREIS
CONSULTING, Viena, Austria, organizat de Facultatea de Management, S.N.S.P.A.,
București, România.
Martie 2016 – Certificat de absolvire aferent programului educațional și profesional
„HOGAN Assessment Systems” (metode de evaluare psihologică), organizat de HART
Consulting, București, România.
3-5 noiembrie 2015 – Certificat de participare la workshopul “PLS Path Modeling:
Introduction & Application”, coordonat de prof. dr. Jörg Henseler, organizat de
Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj, România.
29 august 2015 - Certificat de participare la seminarul online “How do Editors look at
your paper?”, organizat de Elsevier.
29 august 2015 - Certificat de participare la seminarul online “Ways for researchers to
store, share, discover, and use data”, organizat de Elsevier.
27-31 iulie 2015 - Certificat de participare la cursul “Multiple Regression Analysis:
Estimation, Diagnostics and Modelling”, ținut de prof. dr. Bernhard Kittel, în timpul Școlii
de vară „4th ECPR Winter School in Methods and Techniques”, organizat de European
Consortium for Political Research (ECPR), Universitatea din Liubliana, Slovenia.
30 mai 2015 – Certificat de absolvire a Modulului psihopedagic (Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic), Nivelul II, în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.
16 – 20 februarie 2015 – Certificat de participare la cursul „Structural Equation
Modeling (SEM) with R”, ținut de prof. dr. Ulrich Schröeders, în timpul Școlii de iarnă
„Metode și Tehnici de Cercetare”, organizată de European Consortium for Political
Research, Universitatea din Bamberg, Germania.
17 ianuarie 2015 – Certificat de absolvire a Modulului psihopedagic (Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic), Nivelul I, în cadrul Universității „Ovidius” din
Constanța.
Ianuarie 2014 – Certificat de Competențe Antreprenoriale, eliberat de C.N.F.P.A.
Octombrie 2013 – Manager de proiect al Conferinței naționale „Afaceri.ro Bacău”, diplomă
acordată de Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii din România.
Mai 2010 – decembrie 2010 – stagiu de mobilitate doctorală la Universitatea Catolică
Louvain – la – Neuve, Belgia.
Aprilie 2009 – Certificat de formator, eliberat de Asociația pentru Educație și Formare.
Iunie 2006 – Atestat de competenţă lingvistică, limba engleză.
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Elena - Mădălina Vătămănescu



Februarie 2006 – Certificat ECDL.



Ianuarie 2019 - până în prezent – Guest Editor pentru publicația Kybernetes (indexată în
Web of Science, factor de impact 0.980).
Octombrie 2018 - până în prezent – Associate Editor pentru publicația Kybernetes
(indexată în Web of Science, factor de impact 0.980).
August 2018 - până în prezent - Reviewer pentru publicația Journal of Small Business
Management (indexată în Web of Science, factor de impact 3.248).
Iunie 2018 - până în prezent - Reviewer pentru publicația Behaviour & Information
Technology (indexată în Web of Science, factor de impact 1.388).
Decembrie 2017 – până în prezent - Reviewer pentru publicația Knowledge Management
Research & Practice (indexată în Web of Science, factor de impact 1.013).
Decembrie 2017 – până în prezent - Reviewer pentru publicația Sustainability (indexată în
Web of Science, factor de impact 2.075).
Noiembrie 2017 până în prezent – Reviewer pentru publicația Systems (indexată în
Emerging Sources Citation Index, Web of Science).
Octombrie 2017 până în prezent - Membru în Comitetul Științific al Asociației Internaționale
BSLab
(http://www.bslaboratory.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemi
d=58&lang=en).
Octombrie 2017 - până în prezent - Reviewer pentru publicația Amfiteatru Economic
(indexată în Web of Science, factor de impact 0.564).
Septembrie 2017 până în prezent - Program Committee Member și Reviewer al lucrărilor
trimise spre publicare în volumul conferinței internaționale “30th IBIMA Conference”,
organizată
in
Madrid,
Spania,
îm
perioada
8-9
noiembrie
2017
(http://ibima.org/conference/30th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13).
August 2017 până în prezent - Reviewer pentru publicația Management Decision (indexată
în Web of Science, factor de impact 1.396).
Aprilie 2017 până în prezent - Reviewer pentru publicația BRAIN. Broad Research in Artificial
Intelligence and Neuroscience (indexată în Emerging Sources Citation Index, Web of
Science, EBSCO, DOAJ, Ulrich’s).
Decembrie 2016 până în prezent – Reviewer pentru publicația VINE Journal of Information
and Knowledge Management Systems (indexată în Emerging Sources Citation Index, Web of
Science).
Decembrie 2016 până în prezent - Program Committee Member și Reviewer al lucrărilor
trimise spre publicare în volumul conferinței internaționale ”13th International Conference on
Web Information Systems and Technologies (WEBIST), organizată în Porto, Portugalia, în
perioada 25–27 aprilie 2017 (http://www.webist.org/ProgramCommittee.aspx?y=2017).
Septembrie 2016 până în prezent – Reviewer pentru publicația Journal of Knowledge
Management (indexată în Web of Science, factor de impact: 1.689).
Iulie 2016 până în prezent – Reviewer pentru publicația Technological Forecasting and
Social Change Transfer (indexată în Web of Science, factor de impact 2.67).
Iulie 2016 până în prezent – Program Committee Member și Reviewer al lucrărilor
trimise spre publicare în volumul conferinței internaționale “The 9th International
Conference on Knowledge Science, Engineering and Management” (KSEM 2016),
organizată în Passau, Germania, în perioada 5–7 octombrie 2016.
Mai 2016 până în prezent – Reviewer pentru publicația BRAND. Broad Research in
Accounting, Negotiation, and Distribution (indexată BDI).
Noiembrie 2015 până în prezent – Reviewer pentru publicația The Journal of Technology
Transfer (indexată în Web of Science, factor de impact 1.18).
Octombrie 2015 până în prezent - Reviewer pentru publicația Program - Electronic Library
and Information Systems (indexată în Web of Science, factor de impact 0.65).
Iunie 2015 până în prezent – Reviewer pentru publicația Electronic Markets - The
International Journal on Networked Business (indexată în Web of Science, factor de impact
0.93).
Octombrie 2014 până în prezent - Reviewer pentru publicația International Business
Review (indexată în Web of Science, factor de impact 1.48).
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Elena - Mădălina Vătămănescu

Septembrie 2014 până în prezent – Reviewer al lucrărilor trimise spre publicare în volumul
conferinței internaționale STRATEGICA (indexat în Web of Science).
Ianuarie 2013 până în prezent – Managing Editor al revistei ştiintifice Management
Dynamics in the Knowledge Economy (indexată BDI).
August 2009 până în prezent – Editor asociat şi reviewer pentru publicația The
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences (indexată SCOPUS).

Toate informaţiile menţionate în CV pot fi dovedite prin documente formale.
Referinţele pot fi furnizate la cerere.
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