
Nicolae
Pintilie

(+40) 0754210937 

pintilienicolae15@stud.ase.ro 

Whatsapp Messenger: 0754210937 

Strada Principala, Nr 357, 737325 Laza (România) 

Către:Dl 
Biroul Electoral Central al Studentilor ASE  Caderea Bastiliei nr 2-10, sala 0217, sector 1,
Bucuresti, 010371 Bucuresti, România 

Bucuresti, 17/11/2021 

Subiect: Candidatură Consiliu Școala Doctorală de Management 

Stimate domn/Stimată doamnă 

Vă scriu această scrisoare de intenție ca răspuns la anunțul dumneavoastră cu privire la
candidatura pentru un loc în cadrul Consiliului Școlii Doctorale de Management.

Sunt interesat de acest post deoarece experiența acumulată până în prezent în urma activității
de cercetare m-a ajutat să fiu disciplinat, dar în același timp, m-a supus unor provocări
neprevăzute pe care am reușit să le gestionez cu succes. Îmi doresc foarte mult să mă folosesc
de această experiență, pentru a mă implica în activitatea doctorală, punând accentul, în special,
pe interesele comunității din care facem parte.

Apreciez foarte mult oportunitatea de a reprezenta studenții doctoranzi și posibilitatea de a-mi
pune în aplicare ideile în sprijinul comunității academice. 

Cu stimă, 
Nicolae Pintilie
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Anexa 7 Formularul Curriculum Vite doctorat 2020 - 2021 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Pintilie / Nicolae 

Adresa(e) Strada Principala, nr 357, comuna Laza, jud. Vaslui 

Telefon  0754.210.937  

E-mail(uri) nicolaepintilie15@stud.ase.ro, nicolaepintilie96@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 26.05.1996 

Sex Masculin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Septembrie 2021 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Project Manager 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• Analizarea indicatorilor specifici domeniului de 
activitate; 

• Perfecționare materiale de școlarizare pentru angajați; 
• Implicare în proiecte de creștere a productivității 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Lidl Discount S.R.L, Strada Cpt. Av. Alexandru 
Șerbănescu, nr. 58 A, Sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Retail - comerț 

  

Perioada Martie 2020 - Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Junior Project Manager 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• analizarea indicatorilor din vânzări, împreună cu 
departamentul de Controlling; 

• persoană de contact pentru ideile de proiecte din sediile 
regionale și din departamentele de specialitate; 

• implementarea la nivel național a proiectelor specifice 
domeniului de activitate;; 
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• întreținerea bazelor de date; 
• actualizare proceduri de lucru și verificare status 

implementare; 
• oferirea de suport departamentului vânzări din fiecare 

sediu regional pentru utilizarea corectă a 
echipamentelor, a sistemelor și a rapoartelor; 

• adaptarea de proiecte și documentație internațională de 
instruire/școlarizare, a principiilor și procedurilor, 
precum și adaptarea acestora la specificul țării, condițiile 
locale și măsurile legislative. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Lidl Discount S.R.L, Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 
58 A, Sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Retail - comerț 

  

Perioada Noiembrie 2018 – Februarie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Specialist 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• participarea activă la proiecte destinate optimizării 
proceselor din magazine, inițiate de către VT Orga și alte 
departamente implicate; 

• efectuarea de școlarizări în magazine/zone stabilite de 
superior, conform planului de școlarizare; 

• monitorizarea în timp a progresului proiectelor 
repartizate față de obiectivele și termenele de 
implementare propuse; 

• crearea și pregătirea documentației necesare 
școlarizărilor aferente proiectelor repartizate, 
școlarizarea și reșcolarizarea persoanelor din vânzări, 
secretariatelor din sediile regionale în cadrul ședințelor 
și workshop-urilor efectuate în sediile regionale. 

Numele și adresa 
angajatorului 

SC Lidl Discount S.R.L, Strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr. 
58 A, Sector 1, București 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Retail - comerț 

  

Perioada Septembrie 2018 – Noiembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Economist Assistant 1 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• auditare situații financiare (situații contabile, reconcilieri 
de balanțe); 

• dezvoltarea competențelor de audit, specifice 
metodologiei companiei; 

• activități specifice de audit în conformitate cu alocarea 
responsabilităților de către senior. 



Numele și adresa 
angajatorului 

Ernst & Young Support Services SRL, București, Bld. Ion 
Mihalache, nr. 15-17, Sector 1 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Audit 

  

Perioada Februarie 2017 – Mai 2017 

Funcţia sau postul ocupat Practicant 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• auditare situații financiare (situații contabile, reconcilieri 
de balanțe); 

• dezvoltarea competențelor de audit, specifice 
metodologiei companiei; 

• activități specifice de audit în conformitate cu alocarea 
responsabilităților de către senior. 

 

Numele și adresa 
angajatorului 

KPMG România, DN1 București – Ploiești, nr. 69-71 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

Audit 

  

Perioada Noiembrie 2015 – Noiembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Voluntar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

• responsabil pentru comunicarea cu ceilalți voluntari din 
cadrul organizației; 

• coordonarea și întreținerea bazelor de date referitoare la 
voluntari; 

• realizarea statisticilor zilnice pe baza datelor colectate de 
la colegii din asociație; 

• Organizarea și participarea la proiecte în cadrul 
univesității: campanii de donare de sânge, târg de job-uri. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din 
București 

Tipul activității sau sectorul 
de activitate 

voluntariat 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Octombrie 2020 – Prezent 

Calificarea/diploma obţinută Student Doctorand 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Activitate de cercetare, cu accent pe Managementul investiţiilor 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din București / Facultatea de 
Management / Şcoala Doctorală de Management 

  

Perioada Octombrie 2018 – Iulie 2020 

Calificarea/diploma obţinută Absolvent Masterat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Pregătirea și evaluarea proiectelor, Managementul produselor 
noi, Management strategic, Managementul portofoliului de 
investiții, Managementul riscului în afaceri, Metode cantitative în 
management, Managementul financiar al proiectelor  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din București / Facultatea de 
Management / Managementul Afacerilor prin Proiecte 

  

Perioada Octombrie 2015 – Iunie 2018 

Calificarea/diploma obţinută Economist cu specializare în Management, diplomă de Licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Fundamentele Managementului Organizației, Metodologii 
Manageriale, Managementul investițiilor, Managementul 
proiectelor, Managementul aprovizionării și vânzării 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de 
Management 

  

Rezultate reprezentative 
obținute 

 

Participări la conferințe • Sesiunea de comunicări științifice Aprilie 2019 – 
Masterat: 

o “Utilizarea sustenabilă a bioenergiei în cadrul orașelor 
europene inteligente” – Premiul 2. 

• Sesiunea de comunicări științifice Aprilie 2016 - Licență: 
o Disciplina Macroeconomie – mențiune; 
o Disciplina Filosofie – mențiune. 

 

Proiecte de cercetare • 2021 – Cercetător în cadrul proiectului instituțional 
“Managementul Culturii Organizaționale: comparație 
între sectorul public și cel privat”, număr proiect 
2738/16.06.2021, coordonator Popa Ștefan Cătălin; 

• 2021 - Measuring the Progress Towards Circular 
Economy in European Union Countries – BEMAN; 

• 2021 - Is there a Connection between Renewable Energy 
and Geopolitics? A Review – BEMAN; 



• 2021 - A Review of Europe's Transition From Fossil Fuels 
to Renewable Energy Using Circular Economy Principles 
– BEMAN; 

• 2021 - New Methodological Approach for Performance 
Assessment in the Bioenergy Field – Energies, 14(4) – 
coordonatori prof. univ. dr. Claudiu Cicea, lector. univ. dr. 
Corina Marinescu; 

• 2020 - A Bibliometric Study of Environmental Protection 
and Economic Development: Revealing Links and 
Dynamics – Proceedings of the 14th International 
Management Conference – coordonatori prof. univ. dr. 
Claudiu Cicea, lector univ. dr. Corina Marinescu 

• 2020 - A Bibliometric Study of Renewable Energy and 
Circular Economy: Revealing Links and Dynamics – 36th 
Ibima Conference 

• 2019 – Biogas – innovation map: revealing links and 
dynamics in the field – Proceedings of the 13th 
International Management Conference “Management 
Strategies for High Performance” – coordonatori prof. 
univ. dr. Claudiu Cicea, lector. univ. dr. Corina Marinescu; 

• 2019 – Smart cities using smart choices for energy: 
integrating modern bioenergy in consumption – Central 
and Eastern European Online Libraby – coordonatori 
prof. univ. dr. Claudiu Cicea, lector. univ. dr. Corina 
Marinescu 

Premii si distincții • 2018 – Șef de promoție Facultatea de Management; 
• 2018 – Diplomă pentru rezultate deosebite obținute în 

anul universitar 2017 – 2018; 

• 2017 - Bursa Regală “Regele Carol I”;  
• 2017 – Diplomă pentru rezultate deosebite obținute în 

anul universitar 2016 – 2017; 

• 2016 – Diplomă pentru rezultate deosebite obținute în 
anul universitar 2015 – 2016. 

Membru în comitete de 
organizare sau ştiinţifice ale 
unor conferinţe studentesti 

- 

Membru în organizații 
profesionale 

- 

Activitati sociale si culturale - 

Alte rezultate • 2020 – Project Management – Simulare Celemi Cayenne – 
Ascendis; 

• 2019 – Certificate of Achievement – Microsoft Excel 
Advanced Level – IT Adviser; 



• 2014 – Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL 
International (First) – The Commision of English 
Language Accreditation 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 
 
 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  
Ascultare Citire 

Participare 
la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba Engleză  B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

Limba Franceză  A2 A2 A2 A2 A1 A1 A1 A1 A2 A2 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Competenţe şi abilităţi sociale • Abilități de prezentare; 
• Depășirea situațiilor conflictuale prin respectarea 

opiniilor și a motivelor celorlalți; 
• Cooperare prin asertivitate și spirit de echipă; 
• Dezvoltarea comportamentului antreprenorial prin 

identificarea posibilităților de optimizare și organizare; 
• Generarea schimbărilor prin flexibilitate în gândire și 

acțiune. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Înțelegerea situațiilor și a conexiunilor prin gândirea în 
baza raportului beneficiu – cost; 

• Capacitate de organizare și prioritizare. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

• Nivel avansat pachet Microsoft Office 

  

Permis de conducere • 2014 - Categoria B2 

 
Data 17.11.2021          Semnătura 
           _______________________ 
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