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11/2021 – ÎN CURS – Timisoara, România 

Proiectul Erasmus+ ”Multimedia competencies for University staff to
Empower University – CommunityCollaborations” contract nr 2020-1-
RO01-KA203-080399 (acronim MUST)

07/2018 – 03/2020 

Grant de cercetare intitulat “Relația dintre investițiile în energie,
șocurile în prețurile produsele energetice și variabilele
macroeconomice în țările UE”, contract de finanțare nr. 13/2018, cod
PN-III-P1-1.1-TE-2016-0142 (coordonator Prof.univ.dr. Claudiu
Albulescu)
Activitatea in cadrul acestui proiect a fost intrerupta in perioada
28.01.2019 - 30.09.2019 (concediu de maternitate)

08/2013 – 01/2021 – Timisoara, România 

În calitate de Senior Analyst  în cadrul Diviziei de Servicii Strategice
(SSG), am finalizat cu succes o mare varietate de proiecte din
următoarele categorii:
-            supplier benchmarking
-            procurement support (inclusiv suport pe platforma Ariba)
-            competitor benchmarking (inclusiv analiză economico-
financiară și potențial strategic)
-            market studies
-            servicii de consultanță strategică (idenitficarea potențialului
anumitor piețe noi de desfacere, analiza potențialului anumitor
produse sau servicii)
În realizarea proiectelor mi-am dezvoltat abilități complexe de
identificare și interpretare a informațiilor disponibile din surse secundare,
precum și bune abilități de comunicare și negociere în vederea culegerii
datelor prin discuții/interviuri cu specialiști din industrie sau
profesioniști din companiile vizate în proiectele de supplier
benchmarking.
În rândul industriilor deservite s-au numărat: industria farmaceutică,
servicii (consultanță, facilities management), retail, FMCG, industria
nucleară, industria electronicelor și industria producătoare de oțel.

Formator 
Proiectul Erasmus+ MUST, Universitatea Politehnica
Timisoara 

Economist expert in management 
EIP-MACRO, UPT 

Senior Research Analyst 
The Smart Cube 

2014 – 2022 – Timisoara, România 

Petrosani, România 

Doctorand 
IOSUD UPT 

mailto:mariaelena.boatca@gmail.com
mailto:mariaelena.boatca@gmail.com
Text Box



COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  română 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Compre‐
hensiune

orală
C2

Citit
C2

Exprimare
scrisă

C2

Conversație
C1

Scris
C2

franceză 

Compre‐
hensiune

orală
B1

Citit
B1

Exprimare
scrisă

B1

Conversație
A2

Scris
B1

COMPETENȚE DIGITALE 
Navigare Internet /  Utilizare buna a programelor de comunicare(mail
messenger skype) /  Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel
intermediar /  Scriere, modificare, editare texte (Word, PDF, Power Point(

/  Elemente de procesare text, grafică, baze de date etc /  SAP Ariba /
Cunostinte avansate PC (software si hardware) 

2012 – 2014 – Petrosani, România 

10/09/2012 – 28/09/2012 – Petrosani, România 

2009 – 2012 – Petrosani, România 

2009 – 2012 – Petrosani, România 

2005 – 2009 – Petrosani, România 

Masterandă în Managementul sănătății şi securității în
muncă 
Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine 

Curs de formare psihopedagogică - Nivel II 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și
Formare Continuă, Universitatea din Petroșani 

Inspector în domeniul securității şi sănătății în muncă 
S.C. EUROCONSULT 07 S.R.L 

Licențiată în ştiințe economice 
Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe 

Curs de formare psihopedagogică - Nivel I 
Centrul de Pregătire a Personalului Didactic și Formare
Continuă, Universitatea din Petroșani 

Certificat de absolvire a liceului 
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Petroșani 



COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES 

PERMIS DE CONDUCERE 

- spirit organizatoric;
- bună capacitate de estimare a timpului necesar pentru a indeplini o
anumita sarcină;
- competențe de leadership, obținute prin experiența personală și
profesională

Competente organizationale 

aptitudini literare, competență dobândită în decursul studiilor liceale și
prin experiența personală;
- pasiunea pentru beletristică, istorie și filosofie;
- ski;
- trekking.

Alte competente 

Permis de conducere: B
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