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INFORMAŢII PERSONALE Alexandra Horobet  
 

 Intrarea Caporal N Cerga 4, 021979 București (România)  

(+40)744304649     

alexandra.horobet@rei.ase.ro  

https://www.linkedin.com/in/alexandra-horobet-2593781/?originalSubdomain=ro 
https://scholar.google.com/citations?user=exe0abwAAAAJ&hl=ro&oi=ao  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

2012–Prezent  Conducător de doctorat 

IOSUD Academia de Studii Economice din București - Școala doctorală Economie și 
afaceri internaționale (România)  

Îndrumarea activitații de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării pentru studenții doctoranzi 

1996–Prezent  Profesor, Conferenţiar, Lector, Asistent, Preparator 

Academia de Studii Economice din București (România)  

▪ Desfăşurarea activităţii de predare şi cercetare în cadrul ciclurilor licenţă, masterat, MBA, Şcoala 
doctorală (în limbile română şi engleză) 

▪ Cursuri: Investiţii internaţionale, Investiții străine directe, Finanţe internaţionale, Piețe financiare 
internaționale, Finanţe corporative, Finanţe corporative internaţionale, Managementul riscului 
valutar, Management financiar internațional, Risc, investiții și management financiar corporativ 

▪ Autor și co-autor a peste 60 de articole și studii publicate în reviste de specialitate și în volume 
editate recunoscute național și internațional 

▪ Participare la peste 50 de conferințe naționale și internaționale cu comunicări științifice 

2004–2012 Director al Programului de Master în Managementul proiectelor internaționale 

Academia de Studii Economice din București (România)  

Coordonarea activităţii academice şi administrative. Dezvoltarea curriculumului şi a competenţelor. 

2009–2011 Profesor asociat 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (România)  

Desfăşurarea activităţii de predare în ciclul masterat. Curs: Tranzacţii bursiere 

2000–2009 Profesor asociat 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)  

Desfăşurarea activităţii de predare în ciclul masterat. Curs: Management financiar internaţional 

2019-2020 Trainer 
 Joyson Safety Systems (Arad și Frankfurt-am-Main) 

Program de training în Modele financiare 
  

2012 Trainer 

LDK Consultants Engineers and Planners SRL, București (România)  

Program de training în Managementul riscului 

2008–2009 Consultant de afaceri/consultantă de afaceri 

https://www.linkedin.com/in/alexandra-horobet-2593781/?originalSubdomain=ro
https://scholar.google.com/citations?user=exe0abwAAAAJ&hl=ro&oi=ao
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Intellimarkets, Ltd., Londra (Regatul Unit al Marii Britanii)  

Furnizare de servicii de consultanță în domeniul analizei financiare 

2008–2009 Consultanță de afaceri și training 

Romastru SRL, București (România)  

Consultanţă financiară şi furnizarea de servicii de training în domeniul finanţelor corporative și al 
managementului riscului valutar 

2006–Prezent  Director proiecte de cercetare 

Academia de Studii Economice din București, București (România)  

Coordonarea echipelor de cercetare și derularea de activități de cercetare științifică și de diseminare a 
rezultatelor pentru proiectele: 

▪ Modelarea interacţiunii dintre piaţa de capital şi piaţa valutară. Implicaţii pentru stabilitatea 
financiară pe pieţele emergente, ANCS – PNII- Program tip IDEI cod 1782, mai 2009 – decembrie 
2011 

▪ Utilizarea metodelor statistice de analiză multivariată pentru caracterizarea şi previzionarea 
performanţelor pieţelor de capital din Europa Centrală şi de Est, AT 78/2007, CNCSIS – Programe 
tip AT 

▪ Pieţele europene de capital între segmentare şi integrare. Studiu de caz România, AT 122/2006, 
CNCSIS – Programe tip AT 

1999–Prezent  Membru în proiecte de cercetare 

Academia de Studii Economice, București (România)  

Activități de cercetare și de diseminare a rezultatelor în următoarele proiecte: 

▪ Modelarea comportamentului economic observat pe bază de experiment prin metoda ştiinţei 
complexităţii. Studiu de caz Bursa de Valori Bucureşti, octombrie 2007- decembrie 2010, ANCS – 
PNII – Programe tip IDEI cod 831 

▪ Modelarea şi evaluarea impactului investiţiilor directe naţionale şi internaţionale asupra pieţei 
muncii şi evoluţiilor macroeconomice din România, ANCS – PNII – Programe tip PARTENERIATE 

cod 91052 

▪ Evaluarea capacităţii României de racordare la economia creativă. Potenţialul industriilor creative 
de stimulare a competitivităţii economiei naţionale în procesul de post-aderare, ANCS – PNII- 
Program tip IDEI cod 1816, mai 2009 – decembrie 2009 

▪ Evaluarea strategiilor de management al riscurilor în companiile româneşti. Recomandări de politici 
de creştere a competitivităţii în perspectivă post-aderare, 2 CEX 06-8-101/ 25.10.2006, ANCS – 
Program tip CEEX Modulul I, contract obţinut prin competiţie, octombrie 2006 – decembrie 2008 

▪ Cultura securității și cooperarea regională în Balcani, nr. 148/2006, ANCS – Program tip CEEX 
Modulul III 

▪ Competitivitate versus competiţie. Evaluarea şi cuantificarea impactului corupţiei asupra strategiei 
competitive a firmei, AT 26/2006, CNCIS – Programe tip AT, contract obţinut prin competiţie, mai 

2006 – octombrie 2007 

▪ Evaluarea eficienţei învăţământului din Academia de Studii Economice din Bucureşti, ASE – 

Proiect prioritar, 2006-2007 

▪ Le development durable, échange global et ecosystemes dans la perspective d’integration 
europeéne: l’étude du developpement durable et le management des entreprises de la region Bas 
du Danube, nr. 6316PS543/2005, 2005-2006, Agence Europeéne de la Francophonie 

▪ Impactul globalizării asupra pieţelor, A 1467/2001, CNCSIS – Programe de tip A, ianuarie – 

octombrie 2001 

▪ Regimurile valutare în Europa Centrală şi de Est din perspectiva adoptării monedei unice. Studiu 
de caz România, AT 129/2001, CNCSIS – Programe de tip AT, ianuarie – decembrie 2001 

▪ Privatizarea şi restructurarea sistemului financiar în România. O abordare în context est-european, 
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A 130/1999, CNCSIS – Programe tip A, ianuarie – decembrie 1999 

2010–Prezent  Director/responsabil proiecte de dezvoltare a resurselor umane (FSE-POSDRU) 

Academia de Studii Economice, București (România)  

Coordonarea activității derulate în proiectele: 

▪ Învăţământ superior inovativ în managementul proiectelor prin utilizarea tehnicilor educaţionale 
moderne, Contract POSDRU156/1.2/G/141729, 2014-2015 (2014-2015) 

▪ Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în 
vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior, Contract 
POSDRU/86/1.2/S/59367, 2010-2013 

1999–Prezent  Membru proiecte de dezvoltare instituțională și a resurselor umane 

Academia de Studii Economice, București (România)  

Derularea de activități specifice proiectelor de dezvoltare instituțională și a resurselor umane finanțate 
din fonduri publice și private: 

▪ “Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii”, cod POCU/380/6/13/123623 
(2019 – prezent) – Expert selecție grup țintă și Expert formare  

▪ Excelenţă în cercetarea ştiinţifică, interdisciplinară, doctorală şi postdoctorală, în domeniile 
Economic, Social şi Medical - EXCELIS, Contract POSDRU/159/1.5/S/138907 (2014-2015) - 
Expert pe termen lung 

▪ Pregătirea şi formarea continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar utilizând tehnici 
moderne de e-learning în domeniul ştiinţelor socio-umane, Contract POSDRU/19/1.3/G/4140 

(2012-2013) - Expert pe termen lung 

▪ Dezvoltare, inovare şi extinderea accesului la învăţare în programe de masterat în administrarea 
afacerilor, Contract PODRU/86/1.2/S/61086 (2010-2012) - Expert pe termen scurt 

▪ Dezvoltarea competenţelor şi asistenţă în afaceri pentru întreprinzătorii în dificultate, Contract 

POSDRU/92/3.1/S/61095 (2010-2012) - Expert pe termen scurt 

▪ Manageri şi angajaţi competenţi şi PERformanţi prin FORMare adecvată pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale si valorificarea oportunităţilor de afacERi prin Inovare" - ''PERFORMERI, Contract 

POSDRU/92/3.1/S/63673 (2012) - Expert pe termen scurt 

▪ Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţamântul superior din România, Contract 
POSDRU/2/1.2/S/2 (2010) - Expert pe termen scurt 

▪ ECONNET: Developing an active ECONomics NETwork of young academics from Romania and 
Bulgaria, Civic Education Project Romania and Bulgaria (2004) 

▪ Foreign Direct Investments Data Warehouse, Civic Education Project Romania and Bulgaria 
(2002) 

▪ Dezvoltarea capacităţilor Şcolii de Studii Postuniversitare de Management ASE pentru a crea şi 
oferi autonom programe postuniversitare de management la standarde internaţionale, Programul 

de Reformă a Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice din Universităţi RO-4096, 
Componenta III, co-finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială, contract obţinut prin 
competiţie (1999-2002) 

▪ The Romanian Strategy towards Foreign Direct Investments, Institutul pentru Politici Economice din 
România – Civic Education Project – Institutul de Studii Liberale (1999-2000) 

1997–Prezent  Participare la mobilități internaționale și stagii de cercetare 

Academia de Studii Economice, București (România)  

▪ Participare la 13th International Days of Statistics and Economics - Praga, Republica Cehă, Proiect 
de mobilitate a cercetătorilor UEFISCDI PN-III-P1.1-MC2019-0372 (2019) 

▪ Acces la  infrastructură de cercetare și baze de date la Université Clermont Auvergne – Clermont 
Recherche Management, Proiect de mobilitate a cercetătorilor UEFISCDI PN-III-P1-1.1-MC-2019-
0354 (2019)   
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▪ Acces la infrastructură de cercetare și baze de date la ESSEC Business School, Proiect de 
mobilitate a cercetătorilor UEFISCDI PN-III-P1-1.1-MC-2018-1122 (2018)  

▪ Acces la  infrastructură de cercetare și baze de date la Université Clermont Auvergne – Clermont 
Recherche Management - Integrarea analizelor cantitative în cercetarea economică și calibrarea 
între semnificația statistică și cea economică, Université d'Orléans, Proiect de mobilitate a 
cercetătorilor UEFISCDI PN-III-P1-1.1-MC-2017-1659 (2017) 

▪ Participare la 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development – 
Roma, Italia, Proiect de mobilitate a cercetătorilor UEFISCDI PN-III-P1-1.1-MC-2017-1523 (2017) 

▪ Mobilitate de cercetare în Managementul riscului, Universitatea din Ottawa (2004) 

▪ Mobilitate de cercetare și training în Finanțe corporative, Universitatea din Ottawa (2002) 

▪ Mobilitate de cercetare și training în Finanțe internaționale, Universitatea din Ottawa (2000) 

▪ Mobilitate de cercetare Tempus-PHARE la Wirtschafstuniversitat Viena (1998) 

▪ Mobilitate de cercetare Tempus-PHARE la Nottingham Trent University (1997) 

▪ Mobilitate de cercetare Tempus-PHARE la Universidad de Barcelona (1997) 

2000–Prezent  Alte activități 

▪ Membru al Comisiei de Științe economice și administrarea afacerilor, CNATDCU, 2016-2020 

▪ Membru al Senatului ASE în perioada 2012-2016 

▪ Membru al Consiliului Facultății de Relații Economice Internaționale în perioada 2004-2008 și 
2012-prezent 

▪ Membru al Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a ASE București și Președinte al comisiei 
în perioada octombrie 2013 – septembrie 2015 

▪ Membru în Comitetele editoriale ale unor reviste de specialitate: Panoeconomicus (revistă indexată 
SSCI-WoS-Clarivate Analytics), Studies in Business and Economics, Review of Economic and 
Business Studies, Expert Journal of Economics, Information 

▪ Evaluator (Reviewer) pentru reviste de specialitate (academice): International Journal of Financial 
Analysis, International Journal of Finance and Economics, Applied Economic Letters, Mathematics 
and Computers in Simulation, Sustainability, International Economic Journal, Applied Economics, 
Journal of Business Economics and Management, European Journal of Interdisciplinary Studies, 
Eastern Journal of European Studies, Women’s Studies International Forum 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

09/1987–06/1991 Diplomă de bacalaureat Nivelul 4 CEC  

Liceul economic nr. 2 "Nicolae Kretzulescu", București (România)  

10/1991–06/1996 Diplomă de licență, specializarea Relații economice internaționale Nivelul 6 CEC  

Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Relații Economice 
Internaționale, București (România)  

10/1996–06/1997 Diplomă de studii aprofundate, Specializarea Tranzacții intra-
europene 

Nivelul 7 CEC 

Academia de Studii Economice din București - Facultatea de Relații Economice 
Internaționale, București (România)  

Afaceri europene, Tranzacţii internaţionale, Macroeconomie avansată, Microeconomie avansată 

10/1997–06/2003 Diplomă de doctor, Domeniul Relații Economice Internaționale - Nivelul 8 CEC 

Academia de Studii Economice din București, București (România)  

Titlul tezei de doctorat: Managementul riscului financiar în investiţiile internaţionale 
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26/08/2011–03/09/2011 Certificat de absolvire - Formator de formatori  

ISA Consulting Provider, București (România)  

Competențe profesionale: Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea 
participanţilor la formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării; 
Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor şi stagiilor de formare; Evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

23/01/2012–28/01/2012 Certificat de absolvire - Manager de proiect  

ISA Consulting Provider, București (România)  

Competențe profesionale: Scopul proiectului şi stabilirea cerinţelor de management; Planificarea 
activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor şi resurselor operaţionale; Realizarea 
procedurilor de achiziţii pentru proiect; Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect; 
Managementul comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului 

2011 Certificat de absolvire a modulului de formare în management 
universitar „Instituţiile de învăţământ superior ca organizaţii – 
Managementul strategic”, organizat în cadrtul proiectului strategic 
„Îmbunătăţirea Managementului Universitar” 

 

Academia de Studii Economice din București, București (România)  

COMPETENŢE PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C1 C1 C1 C1 C1 

franceză C1 C1 C1 C1 C1 

spaniolă B1 B1 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare - abilități excelente de comunicare verbală și scrisă, dobândite în cariera academică și profesională 

- grad ridicat de empatie 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ coordonare activităţi, atribuire de responsabilităţi, gestiunea programelor academice şi de training 

▪ experienţă de succes în managementul de proiect 

▪ au fost dobândite pe parcursul carierei academice şi ca urmare a proiectelor de cercetare şi 
consultanţă în care am fost implicată 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ transmitere cunoştinţe, training, realizarea de cercetări, conceperea de materiale educaţionale 

▪ utilizarea de programe specifice: R, Eviews, Statistica, Decision Tools 

▪ au fost dobândite pe parcursul carierei academice şi ca urmare a proiectelor de cercetare şi 
consultanţă în care am fost implicată 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Permis de conducere B 

 

Ultima evaluare instituțională a avut loc în martie 2018, cu calificativul FOARTE BINE. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

