Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Hanaan Yaseen
Str. Vişana, nr.4, bl.26, sc.A, ap.2, Sector 4, Bucureşti
0721 466 377
y.hanaan@gmail.com
Română
15 Mai 1992
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Ianuarie 2014 – Prezent
Analist, Consultant
Consultanță financiară și de management: realizarea unor studii; analiza
proceselor operaționale și analiza surselor de finanțare a activității
companiilor; identificarea nevoilor de îmbunătățire a proceselor și a
activităților companiilor; eficientizarea și optimizarea costurilor; realizarea de
modele și previziuni la nivelul companiilor din diferite domenii; consultanță în
procese de fuziuni și achiziții, reorganizări ale activității și dezvoltare
strategică; analiza posturilor și a sistemelor de remunerare din cadrul
companiilor, analiza cadrului macroeconomic și identificarea oportunităților
de dezvoltare în cadrul macroeconomic actual, analize de impact utilizând
diferite metodologii.
Deloitte România, Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, , București
Consultanţă

Perioada August 2013 - Decembrie 2013
Funcţia sau postul ocupat

Intern în Departamentul de Consultanță

Activităţi si responsabilităţi
principale

Consultanță financiară și de management : activități de cercetare și
documentare, asistență în procese de fuziuni și achiziți, reorganizări și
dezvoltare strategică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Deloitte România, Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 3, , București
Consultanță
Septembrie 2012- Octombrie 2012
Intern în Departamentul de Relaţii Internaţionale
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Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activităţi de cercetare, documentarea cu privire la funcţionarea
instrumentelor financiare şi a pieţei de capital din Romania
Bursa de Valori Bucureşti, Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2,
Bucureşti
Sectorul pieţei financiare

Noiembrie 2010 - Noiembrie 2013
Membru al Departamentului Financiar
Realizarea bugetelor previzionate şi realizate, Coordonarea activităţilor
economico- financiare din cadrul proiectelor, căutarea de noi strategii în
cadrul departamentului de finanțe
AIESEC Bucureşti, str. Frumoasa, nr.31, Bucurest
Sectorul educaţional

Iulie 2011 – Februarie 2012
Manager de proiect, Leonardo Da Vinci Programme
Conceperea şi depunerea unui proiect de finanţare din partea Comisiei
Europene, delegare de sarcini membrilor echipei, coordonarea şi
supervizarea tuturor activităţilor din cadrul proiectului, luarea deciziilor
importante, asigurarea tuturor obiectivelor proiectului de mobilităţi în
Europa, scrierea şi trimiterea cererii de finanţare către Comisia Europeana.
AIESEC Bucureşti, str. Frumoasa, nr.31, Bucuresti
Scriere proiect de finanţare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Octombrie 2015 - Prezent
Doctor în Finanţe (în 2018)

Domeniul de cercetare – Finanţe corporative şi cantitative
Tema de cercetare – “Impactul factorilor psihinologici şi socio-culturali asupra
politicii de dividend”

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

Scoala Doctorala Finanţe – Academia de Studii Economice Bucureşti
Octombrie 2013 – Iunie 2015
Diploma de masterat
Titlul lucrării de disertaţie: “Politica de dividend în context socio-cultural”
Finanțe corporative avansate, Econometrie financiara avansată,Teorii
avansate în probabilități, Procese Stohastice, Evaluarea derivativelor
financiare, Macroeconomie , Managementul riscului, Gestiunea portofoliului
de valori mobiliare, Microstructuri ale pieței financiare, Instrumente
financiare cu venit fix, Finanțe comportamentale
Competenţe şi aptitudini dobândite: realizarea modelării cantitative a
fenomenelor economice şi financiare în soft-uri de programare econometrică
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

(Gauss, R Statistics, EViews); analiza avansată asupra schimbărilor din
domeniul financiar-bancar, tehnici cantitative de gestionare a riscurilor,
capacitate aprofundată de analiză şi de cercetare în domeniul financiarmonetar.
Programul de Master – Cercetări Avansate în Finanţe, Cefin - Academia de
Studii Economice
Octombrie 2010 – Iulie 2013
Diploma de licență
Titlul lucrării de licenţă: “Impactul factorilor socio-culturali asupra politicii de
dividend”

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Gestiune bancară, Instituții de credit, Management financiar, Modelarea
deciziei financiare, Inginerie Financiară, Contabilitate bancară, Matematică,
Finanțe corporative, Piețe de capital, Investiții directe și finanțarea lor, Relații
monetar-financiare internaționale, Microeconomie, Macroeconomie ș.a.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Finanţe, Bănci, Asigurări şi Burse de Valori - Academia de
Studii Economice Bucureşti

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

Septembrie 2006- Iunie 2010
Diplomă de Bacalaureat
Matematica-Informatica – capacitate de analiză, abilităţi organizatorice, de
cercetare, de asimilare de informaţii şi de documentare
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Bucureşti

Rezultate representative obtinuţe
Participări la conferinţe

-

-

Articole şi lucrări

Sesiunea de Comunicări Stiințifice Studenţeşti – ASE Bucureşti,
FABBV, Aprilie 2015 – “Politica de dividend în context socio-cultural”
Sesiunea de Comunicări Stiințifice Studenţeşti- ASE București,
FABBV - Aprilie 2013- Finanțe Corporative: “Impactul factorilor socioculturali asupra politicii de dividend
Sesiunea de Comunicări Științifice Studenţeşti - ASE București,
Aprilie 2012- Finanțe Corporative: “Performanța financiară a
întreprinderilor de tip inovațional, ce impact a avut criza financiară?”

1. Working paper: “Impactul factorilor socio-culturali asupra politicii de
dividend”, ABC-ul lumii financiare, nr.1, 2013, Ed. ASE. Coordonatorul
ştiinţific: Prof. univ. dr. Victor Dragotă, Facultatea de Finanţe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori
2. Contribuţii în lucrarea: “Sprijin pentru creştere în România, Analiza
sectorului de leasing financiar”, Deloitte Consultanţă S.R.L. pentru
Diplomat Consult S.R.L, mandatar al Asociaţiei Societăţilor Financiare
– ALB România, ISBN: 978-973-0-18576-8.
3. Contribuţii în lucrarea: “Banking for Growth, Learning from the past for
a better future”, Deloitte Consultanţă S.R.L. pentru Consiliul
Patronatelor Bancare din România (CPBR).

3

Premii si distinctii

-

-

Membru în comitete de organizare
sau ştiinţifice ale unor conferinţe
studentesti
Activităţi sociale si culturale

Menţiune – Olimpiada Naţională a Economiştilor în formare, Bucureşti,
Mai 2015, titlul lucrării: “Politica de dividend în context socio-cultural”
Marele premiu - Olimpiada Națională a Studenților Economiști,
Suceava, Mai 2013, tema lucrării: „Impactul factorilor socio-culturali
asupra politicii de dividend”
Premiul I - Sesiunea de Comunicări Stiințifice - ASE București - Aprilie 2013Finanțe Corporative: “Impactul factorilor socio-culturali asupra politicii de
dividend
Premiul III - Concurs eseuri, tema - „Relaţiile dintre ţările din caucaz şi
impactul acestora asupra securităţii energetice europene”- SOCAR Romania
2012

Bursă de merit/ studiu în perioada Masteratului (Cefin)
Bursă de merit/ studiu în perioada Facultăţii (FABBV)
Mențiune - Sesiunea de Comunicări Științifice- ASE București- Aprilie 2012Finanțe Corporative: “Performanța financiară a întreprinderilor de tip
inovațional, ce impact a avut criza financiară?”

Membru in comitetul de organizare al conferinţei – Leadership Talks, 2012,
organizata de AIESEC Bucureşti pentru Studenţii ASE
•
Am facut parte dintr-un cor naţional timp de 16 ani, alături de care
am fost în 36 de turnee internaţionale. Alte competenţe si abilităţi dobândite:
deschisă către multiculturalism, adaptabilitate, flexibilitate, receptivă la nou
şi activă.
•
Am fost membru activ al al celei mai mari organizaţii Internaţionale de
Studenţi (AIESEC) alături de care am participat, în calitate de delegat, în 5
conferinţe de formare bazate pe leadership şi 1 conferinţă dedicată dezvoltării
abilităţilor de trainer. Dintre acestea, 4 conferinţe municipale şi doună naţionale.
•
În cadrul AIESEC am fost în comitetul de organizare a trei proiecte la nivel
local dedicate elevilor și studenților.
•
Am fost finalistă la TOP TALENTS Romania 2012
•
Particip activ la conferinţe dedicate studenţilor şi economiştilor organizate
în scopul informării, dezbaterii sau prezentării unor aspecte de actualitate în
domeniul financiar-monetar

Alte rezultate

Premiant în cadrul programului “Intreprinderi simulate”, 2012, realizate de
Academia de Studii Economice în colaborare cu BCR
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză
Limba franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

Utilizator
Experimentat

C1

Utilizator
Utilizator
C1
Experimentat
Experimentat

C1

A2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A1

A1

Utilizator
începător

Scriere

Utilizator
Utilizator
C1
Experimentat
Experimentat
Utilizator
începător

A1

Utilizator
începător

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

•
Organizare şi planificare - abilităţi dobândite în urma implicării active în
numeroasele proiecte organizate în cadrul organizaţiilor din care am făcut parte până
în prezent şi totodată în urma elaborării proiectelor în vederea obţinerii de finanţări;
•
Rezolvarea Problemelor - abilitate dobândită pe parcursul implementării
proiectelor atât la nivel local cât si naţional şi totodată în numeroasele turnee
internaţionale în care am participat;
•
Împărtăşirea cunoştinţelor şi spirit de echipă – dobândită în urma întreprinderii
activităţilor de în echipă şi susţinerea unor traininguri de instruire/seminarii pe diferite
teme
•
Comunicabilitate și adaptare socială - competenţe dobândite ca urmare a
interacţiuniii directe cu oameni din diverse medii sociale, prin activităţi desfăşurate in
cadrul organizaţiilor, a participării la o multitudine de acţiunii în cadrul altor ONG-uri
etc.
•
Punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta
termenele limită
•
Capacitate de sinteză şi analiză
•
Capacitate analitică
•
Aptitudini de coordonare şi de lucru în echipă
Aceste competenţe au fost dobândite atât în perioada studiilor (de licenţă şi de masterat) cât şi
în cadrul experienţei profesionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis de conducere

Microsoft Office- Word, Excell, Access, Power Point;
Eviews, Gauss Programming și R- statistic;
B2
Semnătura

Data
21 Octombrie 2015

_______________________
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