Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Iacob Silvia Elena
Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate
Bucureşti
Mobil: 0721316633
popescusilviaelena@yahoo.com
romana
22.01.1985
feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat Aprilie 2020 – prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale Prodecan
Numele şi adresa angajatorului Relaţia cu studenţii si mediul economico – social
Tipul activităţii sau sectorul de Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată
activitate
Educaţie / Învăţământ superior
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1. Februarie 2016 – prezent; 2. Octombrie 2014 – februarie 2016; 3. februarie 2012 –
octombrie 2014; 4. 2008-februarie 2012.
1. Conferentiar; 2. Lector universitar doctor; 3. Asistent universitar doctor; 4. Preparator
universitar doctorand in cadrul Departamentului de Doctrine Economice, Psihopedagogie
Didactica si Comunicare Economica
Data evaluarii interne: februarie 2015
Calificativ: Foarte Bine

Activităţi şi responsabilităţi Cursuri, Seminarii, coordonarea de activitati stiintifice studenţesti dupa cum urmează:
principale
Relatii publice (2007- prezent)
Epistemologie economica (2019 – prezent)
Strategii de negociere in afaceri (2019 – prezent)
Jurnalism economic (2007 –prezent)
Comunicare Corporativă (2008 –prezent)
Comunicare financiar-bancară (2008-prezent)
Doctrine economice contemporane (2011-prezent)
Doctrine economice clasice (2011 – prezent)
Gestiunea crizelor de comunicare (2014-prezent)
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Academia de Studii Economice
Didactică; cercetare ştiinţifică

Perioada Iulie 2005 –Octombrie 2007
Funcţia sau postul ocupat Referent
Activităţi şi responsabilităţi Documentarea in ceea ce priveste certificarea conformitatii produselor, urmarirea elaborarii si
principale promovarii imaginii firmei
Numele şi adresa angajatorului SC MECO PROD SRL ( Dealer SEAT Autorizat )
Tipul activităţii sau sectorul de Sectorul privat
activitate

Educaţie şi formare
Perioada Iunie 2014 – Septembrie 2015
Calificare/diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Absolvent al Şcolii postdoctorale
Indicatori socio-economici și științifici în politicile economice la nivel micro și
macroeconomic
Titlul proiectului postdoctoral: Analiza calitativă a influenţelor armonizării relaţiilor
dintre sistemul socio-economic şi capitalul natural asupra spaţiului rural. Cazul
ecosistemelor forestiere din România.
Academia de Studii Economice, Bucureşti

Octombrie 2007 – septembrie 2011
Doctor
Stiinte Economice
Titlul tezei: „ Productia de imagine în noua economie”
Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie

Octombrie 2007 – octombrie 2008
Absolvent al modulului de Master „Managementul serviciilor publice ”
Management serviciilor publice , Marketing strategic , Marketingul serviciilor publice ,
Managementul comportamentelor
Universite Valahia din Targoviste

2004-2008
Absolvent de Master / Economist
Economie , Management juridique , Management financier , Diagnostic economique et
financier , Communication , Analyse de gestion
Universite d’Auvergne Clermont Ferrand
Institut Universitaire Professionnalise –Master II
Specializarea:Management si gestiunea intreprinderilor

Perioada 2003-2007
Calificarea / diploma obţinută Economist
Disciplinele principale studiate / Economie si Comunicare Economica
competenţe profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice Bucureşti , Facultatea de Economie , Specializarea
învăţământ / furnizorului de Comunicare in afaceri
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1999-2003
Diplomă de bacalaureat
Matematică, Informatica, Fizică, Limba Engleza, Limba Franceza, Limba şi Literatura
Română
Colegiul Naţional „Ienechita Vacaresu ” , Târgovişte

Perioada Octombrie 2004- februarie 2005
Calificarea / diploma obţinută Atestat
Disciplinele principale studiate / Franceza
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Nivelul C ( nivel economic) – Institutul Francez , Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada Septembrie 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat expert
Disciplinele principale studiate / Building and leading a team successfully.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Xpert personal business skills , Asociatia Euroed
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Octombrie 2007
Certificat de absolvire „Basis of EDP”,
IT, Basis of EDP.
Europäische Union Xpert european computer passport , Asociatia Euroed

Perioada 15 martie – 8 iulie 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Comunicare in afaceri
Numele și tipul instituției de Academia Britanică de Afaceri și Comunicare, Business and Communication Research Center
învățământ / furnizorul de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Octombrie 2011
Manager sistem de mediu
Politica de dezvoltare durabila in UE si in Romania, Definirea politicii de mediu a organizatiei,
Sisteme de managementul mediului. Standarde in domeniul managementului mediului

Numele şi tipul instituţiei de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada 17 martie 2010 - 24 iunie 2010
Certificarea/ diploma obţinută: Certificat de absolvire „European Business Communication-Premium”
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Disciplinele principale studiate / Comunicare în afaceri, Leadership și comunicare managerială, Relații publice în afaceri,
competenţe profesionale dobândite Dezvoltare personală. Dezvoltarea relațiilor interumane
Numele şi tipul instituţiei de Academia Britanica de Afaceri si Comunicare, Business and Communication Research Center
învăţământ / furnizorul de formare

Perioada iunie 2013
Certificarea/ diploma obţinută: Certificat de absolvire Promotori şi facilitatori ai Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării(SUERD)
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Planificarea strategică integrată, Căi de acțiune și perspective oferite de SUERD, Modele de
bune practici
Numele şi tipul instituţiei de Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în
învăţământ / furnizorul de formare parteneriat cu Academia Română şi Universitatea “Valahia” din Târgovişte
Perioada Octombrie 2013
Certificarea/ diploma obţinută: Certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene
Disciplinele principale studiate / Planificarea strategică integrată, Căi de acțiune și perspective oferite de SUERD, Modele de
competenţe profesionale dobândite bune practici
Numele şi tipul instituţiei de Corpul Experţilor în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune europene în parteneriat
învăţământ / furnizorul de formare Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Perioada 22 august 2014 - 26 august 2014
Certificat de absolvire „Manager Proiect”
Certificarea/ diploma obţinută:
Disciplinele principale studiate / Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului,
competenţe profesionale dobândite Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect,
Realizareabprocedurilor de achiziții pentru proiect, Managementul riscurilor, Managementul
echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managemntul calității
proiectului
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene
furnizorul de formare
Perioada 29 august 2014 - 04 septembrie 2014
Certificarea/ diploma obţinută: Certificat de absolvire „Formator”
Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării, Realizarea programelor de formare, valoarea participanților la formare,
competenţe profesionale dobândite Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, Marketingul formării, Proiectarea
programelor de formare, Organizarea programelor și stagiilor de formare, Evaluarea,i
revizuirea și asigurarea calității programelor și stagiilor de formare
Numele şi tipul instituţiei de Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene
învăţământ / furnizorul de formare
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Engleza
Franceza

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

C2 Utilizator expert C2 Utilizator expert B2
B2

Utilizator
avansat

B2

Utilizator
avansat

B1

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
avansat

B2

Utilizator
avansat

C1 Utilizator expert

Utilizator
avansat

B1

Utilizator
avansat

B2

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Seriozitate, dinamism, creativitate, capacitate de munca in echipa, de motivare si
interactiune umana

Competenţe şi aptitudini organizatorice

membru al Comisiei de Admitere ciclul Licenta si Master (2008, 2009, 2010, 2011,
2013);
membru al Comitetului de organizare al Simpozionului Stiintific International realizat
de Facultatea de Economie, ASE;
membru al Comitetului de organizare al Simpozionului Stiintific International realizat
de Catedra de Comunicare si Doctrine Economice, ASE;

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere

Comunicare economica, Microeconomie, Macroeconomie;
Word , Excel, Power Point, FoxPro, C++, Pascal, Eviews

Da, categoria B.
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