
 
 

    

 

 

 Andreea Nicolau  

Formator – “Prezentare și comunicare în organizații” și „Influență cu impact” 

Andreea are o experiență managerială și antreprenorială de 
aproape 20 de ani. A lucrat în cadrul unor companii locale și 
mulținaționale, ocupând diverse roluri manageriale precum 
Business Development, Brand Manager, Specialist Marketing 
Manager, ultimul rol fiind cel de Senior Manager în cadrul 
companiei Nestle. În cele aproape două decenii de activitate 
Andreea a fost implicată  în diferite proiecte, de la lansare 
de branduri noi la creare de strategii, planuri de acțiune, 
bugete, activități de promovare și cercetări despre nevoile 
și profilul consumatorilor. Experiența ei bogată i-a susținut 
tranziția către antreprenoriat și s-a tradus în activități de 

consultanță în domeniul de marketing și management pentru companii ce gestionează branduri 
precum Fujitsu, Trober sau Henkel, training și facilitare de acțiuni de dezvoltare personală 
pentru companii precum Essity.   

Andreea este pasionată de studierea și traducerea științei psihologiei pozitive în practici 
care să îi ajute pe ceilalți să atingă succesul profesional și satisfacția în viață. Andreea este 
certificată în Applied Positive Psychology de către Universitatea din Pennsylvania, și ca 
și Practician Myers-Briggs Type Indicator, unul dintre cele mai populare instrumente de 
aflare a tipurilor de personalitate. Este Professional Certified Coach (PCC), acredită de 
către Federația Internațională de Coaching (ICF), având peste 500 de ore de coaching. 

Andreea este acreditată ca și Trainer deținând certificarea Award in Education and 
Training. Deține o licență în Științe Politice, un Master în Managementul Conflictelor și în 
prezent este Doctorand în Psihologie Organizațională în cadrul Universității Alexandru Ioan 
Cuza din Iași. Andreea este membru al International Positive Psychology Association 

(IPPA) și Fellow Member la Institute of Coaching (IOC),  McLean Hospital, Harvard 
Medical School Affiliate. 
 
În prezent ocupă poziția de Lector Universitar în cadrul Universității Româno-Americane, 
de  Consultant Independent în cadrul companiei  MooveOne și Fellow Coach în cadrul 
BetterUp. Ea lucrează cu manageri cu nivel mediu și ridicat de senioritate din cadrul unor 
companii multinaționale precum Mars, Philip Morris, Lego, Accenture, Gucci, etc.  

 


