
Curriculum Vitae 
 

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Niculae Sabin - Mihai  

Adresa Ferdinand I, nr 103A 
021386 Bucuresti (Romania)  

Telefon 0745180655 

E-mail sabin.niculae@gmail.com  

Naţionalitate Română  

Data naşterii 11/07/1984 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 04/2011 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice în cadrul ciclului de licenţă: Marketingul serviciilor, Cercetari de Marketing, Tehnici 
Promotionale, Comportamentul consumatorului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 
 (România) 

  

Perioada 09/2011 – 09/2012 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Cursuri si Coordonator departament Marketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator Cursuri: 
- Asigurarea managementului activităților de formare; 
- Coordonarea cursurilor de formare profesională; 
- Avizarea și verificarea documentelor intocmite de către traineri; 
- Asigurarea respectării Iegislației în domeniul formării profesionale; 
- Asigurarea bunei desfășurări a cursurilor de formare profesională; 
- StabiIirea structurii cursurilor; 
- Monitorizarea și evaluarea cursurilor alături de traineri; 
- Întocmirea testelor de evaluare alături de traineri; 
- Pregătirea documentației de curs impreună cu trainerul; 
 
Coordonator departament Marketing: 
- Elaborarea și implementarea strategiei și politicilor de marketing ale asociației 
- Elaborarea și derularea planului anual de marketing 
- Inițerea de actiuni in vederea promovarii imaginii asociației, pregatirea materialelor promotiale, 
participarea la târguri și expoziții 
- Întocmirea calendarului de evenimente 
- Monitorizarea și evaluarea campaniilor de marketing 
- Identificarea și analizarea oportunităților de piață 

Numele şi adresa angajatorului Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România 
(România) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Perioada 09/2009 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Dezvoltarea şi implementarea proiectului: Incubatorul de afaceri UB; 
- Atragerea de surse de finanţare externe pentru finanţarea incubatorului şi a companiilor ce vor fi 
înfiinţate prin acesta; 
- Atragerea de parteneri externi: Investitori, Fundaţia Post Privatizare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, PTIR, AIPPIMM, PNUD,  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
afaceri, Prefectura Tulcea, Alţi parteneri locali, instituţii publice locale, companii şi antreprenori; 
- Dezvoltarea programei de cursuri a Incubatorului de afaceri UB şi atragerea de cadre didactice, 
formatori şi consultanţi pentru susţinerea acestora; 
- Dezvoltarea programului de formare profesională şi educaţie antreprenorială a studenţilor prin 
Incubatorul de afaceri UB; 
- Dezvoltarea programului de consultanţă economică şi juridică pentru companiile incubate; 
- Atragerea Institutelor de cercetari ale Universităţii din Bucureşti în vederea sustinerii ciompaniilor 
incubate cu know-how şi tehnologii de ultima ora. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti  
(România) 

  

Perioada 09/2010 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Presedinte şi membru fondator 

Activităţi şi responsabilităţi principale - De a crea, comunica precum şi a pune în aplicare a viziunii, misiunii şi direcţiei generale a 
organizaţiei 
- De a reprezenta asociaţia într-o varietate de foruri; 
- De a sprijini asociaţia şi a politicilor sale pe plan intern şi extern; 
- Formularea şi punerea în aplicare a planului strategic de afaceri; 
- Supravegherea funcţionarii complete a organizaţiei, în conformitate cu direcţia stabilită în planurile 
strategice; 
- De a conduce Consiliul director şi a prezida Adunarea generală şi de a îndeplini orice alte atribuţtii 
stabilite de Adunarea generală; 
- Sa numească coordonatori pentru proiectele asociaţiei şi să vegheze la buna desfaşurare a 
acestora. 

 

 - Proiecte Start for Business:  
1. AcademicLink - o platformă web de informare destinată mediului academic ce are ca scop, 

nu numai facilitarea răspândirii informației, ci și potențarea conexiunilor între membrii 
comunităților academice (studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori şi cercetători); 

2. School to Business - o serie de conferinţe cu tema „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” la 
care participă tineri oameni de afaceri precum şi companii de resurse umane ca facilitatori 
cu scopul de a creea un mediu de legatură între viitorii absolventi şi mediul economic 
românesc; 

3. Seminarul de Marketing – un proiect organizat sub forma unui seminar ce are ca scop 
favorizarea transferului de informaţie între profesioniştii de marketing din mediul de afaceri 
românesc şi viitori absolvenţi; 

4. Seminarul de MRU – un proiect organizat sub forma unui seminar ce are ca scop 
favorizarea transferului de informaţie între profesioniştii din HR şi viitori absolvenţi 

5. Viziteaza.ro – un proiect prin care se vizează creearea de protaluri prin care să se 
favorizeze dezvoltarea turismului regional; 

6. Organizarea de evenimente precum petreceri tematice, piese de teatru, concursuri, 
traininguri sau seminarii cu profil special în vederea dezvoltării viitorilor specialişti în 
organizarea de evenimente, din rândul studentilor, în functii precum manager de proiect sau 
fundraiser. 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Start for Business – Asociaţia pentru formarea profesionala permanenta 
  

Perioada 02/2008 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice în cadrul ciclului de licenţă: Marketingul instituţiilor publice, Management general, 
Marketing, Macroeconomie, Economia întreprinderii, Marketingul serviciilor, Cercetari de Marketing. 



Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri 
(România) 

  

Perioada 10/2008  - 05/2010  

Funcţia sau postul ocupat Editor Şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Realizarea de articole pentru publicare pe Zoom TV  
- Montarea finală a materialelor  
- Conceperea, editarea şi publicarea materialelor pe Zoom TV 
- Coordonarea segmentului de ştiri 
- Conceperea, editarea şi publicarea materialelor publicitare pe Zoom TV 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Realitatea - Catavencu -- Monopoly Media 
(România) 

  

Perioada 06/2008 - 10/2008  

Funcţia sau postul ocupat Senior Online Marketing Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Definirea, scrierea, pregătirea, punerea în aplicare şi gestionarea campaniilor de marketing online  
- Utilizarea eficientă a bugetului de marketing şi a resurselor online 
- Utilizarea instrumentelor de marketing online (inclusiv e-mail-uri de promovare, newsletter, sondaje 
şi anunţuri, articole legate de industrie, programe de fidelizare)  
- Working language -- Engleza 

Numele şi adresa angajatorului GameGoods International 
(România) 

  

Perioada 02/2008 - 04/2008  

Funcţia sau postul ocupat Junior Brand Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Dezvoltarea şi transpunerea în practică a activităţilor de marketare a produsului aflat în 
repsonsabilitate 
- Asigurarea managementului de produs, inclusiv colaborarea cu agenţiile de publicitate şi cu 
departamentele Producţie/Distribuţie/Vânzări 
- Cunoaşterea şi întelegerea în profunzime a pieţei actuale şi viitoare; 
- Monitorizarea performanţei brand-ului propriu şi a produselor concurenţei 
- Urmărirea bugetului pentru produsul aflat în responsabilitate 

Numele şi adresa angajatorului Murfatlar Romania S.A. 
(România) 

  

Perioada 02/2008 - 06/2008  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice în cadrul ciclului de licenţă: Tehnici promoţionale. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Romano-Americana - Facultatea de Economia Turismului Intern şi International 
(România) 

  

Perioada 10/2007 - 07/2009  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice în cadrul ciclului de licenţă: Bazele marketingului, Tehnici promoţionale, Marketing 
direct. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Marketing 
(România) 

  

Perioada 08/2006 - 12/2007  

Funcţia sau postul ocupat Sales and Marketing Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Gestionarea şi îndrumarea echipei de vânzare din subordine 
- Analiza modalităţilor de vânzare, implementarea unor strategii noi de vânzare, gestionarea cifrei de 
afaceri, a cheltuielilor comerciale şi operaţionale 
- Analiza concurenţei, raporturi periodice către manageri cu privire la activitatea de vânzare 
- Negocieri contaractuale cu partenerii români şi străini 
- Working Language -- Română şi Engleză 



Numele şi adresa angajatorului S.C. Unicum Design SRL 
(România) 

  

Perioada 10/2005 - 07/2006  

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Conceperea, implementarea şi dezvoltarea de noi servicii 
- Iniţierea, implementarea şi dezvoltarea serviciului „Mystery Shopping” 
- Recrutare subiecţi pentru cercetări calitative şi cantitative 
- Gestionarea rezultatelor cercetărilor, codificarea şi cuntificarea datelor, conceperea şi gestionarea 
bazelor de date 

Numele şi adresa angajatorului Marketplus Servicii SRL 
(România) 

  

Perioada 08/2006 - 12/2007  

Funcţia sau postul ocupat Sales and Marketing Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Gestionarea şi îndrumarea echipei de vânzare din subordine 
- Analiza modalităţilor de vânzare, implementarea unor strategii noi de vânzare, gestionarea cifrei de 
afaceri, a cheltuielilor comerciale şi operaţionale 
- Analiza concurenţei, raporturi periodice către manageri cu privire la activitatea de vânzare 
- Negocieri contaractuale cu partenerii români şi străini 
- Working Language -- Română şi Engleză 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Unicum Design SRL 
(România) 

  

Perioada 10/2005 - 07/2006  

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Conceperea, implementarea şi dezvoltarea de noi servicii 
- Iniţierea, implementarea şi dezvoltarea serviciului „Mystery Shopping” 
- Recrutare subiecţi pentru cercetări calitative şi cantitative 
- Gestionarea rezultatelor cercetărilor, codificarea şi cuntificarea datelor, conceperea şi gestionarea 
bazelor de date 

Numele şi adresa angajatorului Marketplus Servicii SRL 
(România) 

  
 
 
 

 
 
 

Perioada 01/2005 - 10/2005  

Funcţia sau postul ocupat Event manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Organizarea şi participarea la târguri de profil 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Unicum Design SRL 
(România) 

  

Perioada 01/2005 - 04/2005  

Funcţia sau postul ocupat Event manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Organizarea şi gestionarea a şcolilor rezidentiale ale CODECS alături de echipa CBT 
- Organizarea şi gestionarea de traininguri alături de echipa CBT 

Numele şi adresa angajatorului Codecs Business Travel 
(România) 

  

Perioada 01/2004 - 12/2004  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Interviuri 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Culegerea de date pe teren în vederea cuantificării lor ulterioare, 
- Recrutare de subiecţi pentru cercetări calitative şi cantitative 

Numele şi adresa angajatorului D&D Research 
(România) 

  

 



Educaţie şi formare  
  

Perioada 10/2007 - 10/2010  

Calificarea/diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Domeniul de specializare pentru Doctorat: Marketing --  Subdomenii: Comerţul cu amănuntul, 
Comportamentul consumatorului, Cercetari de marketing, Management de brand, Comunicare de 
marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Marketing 
(România) 

  

Perioada 10/2002 - 06/2007  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenţă în economie - Marketing 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Specializarea - Politici de marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Marketing 
(România) 

  

Perioada 06/2003  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Absolvent ai Şcolii Superioare Comerciale "Nicolae Kretzulescu" - Economic 2 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" 
(România) 

  

 

Cursuri şi atestate 
 

  

Perioada 10/2009   

Calificarea/diploma obţinută Formator autorizat CNFPA 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Certificat de absolvire al cursului de formatori de formatori (TOT) 
- Curs autorizat de Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse, de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
- Competente profesionale dobândite: 
1. Pregatirea formarii 
2. Realizarea activitatilor de formare 
3. Evaluarea participantilor la formare 
4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
5. Proiectarea programelor de formare 
6. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 
7. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calitatii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociaţia pentru Formare Profesională a Adulţilor 
(România) 

  

Perioada 03/2006  

Calificarea/diploma obţinută Training - Sales Academy 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Curs de vanzări pentru comercianţi organizat în cadrul Quanta România de către managerii regionali 
ai Eurosei TIM 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Quanta România 

  

Perioada 10/2006  

Calificarea/diploma obţinută Training - Curs vânzări 



Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Pregatirea vizitei de vânzare 
- Cibernetica clientului 
- Analiza psihovolitivă 
- Prezentarea persuasivă 
- Închideri 
- Rezolvarea obiecţiilor 
- Negocierea şi incheierea contractelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Concept Marketing şi Vânzări 
(România) 

  

Perioada 10/2005  

Calificarea/diploma obţinută Training - Training for Trainers 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Formator de formatori 
- Educarea adulţilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Marketplus Servicii 
(România) 

  

Perioada 06/2003  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competenţe profesionale 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- Marketing 
- Merceologie 
- Contabilitate 
- Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" 
(România) 

  
 
 
 

 
 
 

Perioada 15/01/2003 - 30/01/2003  

Calificarea/diploma obţinută Job Shadow Day 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Proiect organizat de Junior Achievement Romania urmare căruia am efectuat un stagiu de practica în 
cadrul Lowe Lintas GGK 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Junior Achievement Romania 
(România) 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C2  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

B2  
Utilizator 

independent  
C1  

Utilizator 
experimentat  

Germană  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

Italiană  
A1  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Microsoft Windows Office, Microsoft Windows, Scala Designer (ERP), SPSS, Photoshop, Aplicaţii în 
domeniul Digital Signage 

  



Competenţe şi aptitudini sociale Sociabilitate, abilităţi de comunicare şi interacţiune cu oamenii, abilităţi de negociere, lucrul în echipă, 
capacitatea de a exprima plastic şi pe înţelesul auditoriului ideile şi informaţiile prezentate 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Responsabilitate şi bune capacităţi organizatorice, experienţă în managementul echipei 
  

Alte aptitudini şi competenţe Flexibilitate, diplomaţie şi tact, seriozitate 

  

Permis de conducere B 

  



Informaţii suplimentare ACTIVITATE EDITORIALĂ ACADEMICĂ 
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marketingului modern” - articol publicat în Revista de Marketing Online, volumul 2, numărul 1, martie 
2008 (revistă indexată în baza de date internaţională RePEc) 
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[6] Drd. Andreea Mihaela Gagea, Drd. Anca Maria Stănculescu, Drd. NICULAE Sabin Mihai (2009) 
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of Romania with the European Union, în 16th International Economic Conference “Industrial 
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[7] Drd. Anca Maria Stănculescu, Drd. NICULAE Sabin Mihai, Conf. Univ. Dr. Liliana Grigore (2009) 
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and marketing”, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, pag. 394-402, ISBN 978-973-703-519-6; 

[8] Drd. NICULAE Sabin Mihai, Marinescu Paul, Toma George Sorin,(2010) Building shop image by 
using the store as a mean and a place of communication, 17th International Economic Conference – 
IECS Sibiu, “The economic world’ destiny: crisis and globalization?” 

[9] Drd. NICULAE Sabin Mihai, Prof. Univ Dr. Marinescu Paul, Prof. Univ Dr. Toma George 
Sorin,(2010) What has changed în consumers attitudes and shopping behaviour during the economic 
crisis, International Conference “European Integration – New Challenges” - Oradea, 

[10] Drd. NICULAE Sabin Mihai, Prof. Univ Dr. Marinescu Paul, Prof. Univ Dr.Toma George Sorin, 
(2010) Pricing strategies of major retail operators în romania, International Conference “European 
Integration – New Challenges” - Oradea,  

[11] Drd. NICULAE Sabin Mihai, Prof. Univ Dr. Marinescu Paul, Prof. Univ Dr. Toma George 
Sorin,(2010) Prospects for development of the European Union în the next 25 years and the 
development of a system for overcoming economic and social crises, The Sixth International 
Conference on Economic Cybernetic Analysis: Efficiency of social and economic anticrisis policies, 
A.S.E. Bucureşti 

[12] Drd. NICULAE Sabin Mihai, Prof. Univ Dr. Marinescu Paul, Prof. Univ Dr. Toma George Sorin, 
(2010) “Unconventional advertising – an important objective în the development of the company în 
times of crisis”, The International Conference on Economics and Administration, Faculty of Business 
and Administration, Universitatea din Bucuareşti, Romania, ICEA – FAA Bucharest, 4-5th June 2010 

[13] Dr. Niculae Tudorel, Prof. Univ Dr. Marinescu Paul, Prof. Univ Dr. Toma George Sorin, Drd. 
NICULAE Sabin Mihai, (2010) “Crisis communication – Essential management component în crisis 
situations”, The International Conference on Economics and Administration, Faculty of Business and 
Administration, Universitatea din Bucuareşti, Romania, ICEA – FAA Bucharest, 4-5th June 2010 

[14] Dr. Niculae Tudorel, Conf. Univ. Dr. Dorin Coita, Drd. NICULAE Sabin Mihai, (2010) “Methods 
and techniques of organizational development”, Analele Universităţii Ovidius, Economic Sciences 
Series, Volume XV, 2010 

 


