
  
 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ionescu (Toma) Mihaela  

Adresă Șos Ștefan cel Mare, nr 2, bloc 13, scara B, etaj 3, ap 32, București, România  

Mobil: 0726712429   

E-mail mihaelatoma@gmail.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 13 mai 1985 
  

Sex F 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Noiembrie 2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Product Marketing Manager 

Numele şi adresa angajatorului Samsung Electronics Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

IT&C 

Perioada Septembrie 2011- Noiembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Product Marketing Manager 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborarea strategiei și a planului de acțiune concentrat pe verticale industriale, cu scopul de a 
oferi produse standardizate pentru toate tipurile de companii; 

 Planificarea și execuția campaniilor integrate de marketing pentru principalele produse susținute 
prin: direct mailing, banner online, whitepaper, comunicat de presă, broșuri de produs, prezentări și 
alte colaterale de marketing; 

 Redactarea specificațiilor pentru platforma de direct mailing- platforma veche era ineficientă și fără 
instrumente adecvate pentru urmărirea cererilor venite din campanii; 

 Dezvoltarea unei strategii noi de satisfacție a clienților, cu obiectivul de a crește satisfacția 
acestora de la 22% la 60% în următorii doi ani; 

 Dezvoltarea și susținerea training-urilor interne către departamentul de Vânzări; 
 Analiza CAPEX a produselor nou dezvoltate și analiza principalilor competitori; 
 Analiză de cross-sell și up-sell pentru portofoliul existent de clienți; 
 Implementarea unui nou sistem de Management al Relației cu Clienții (CRM). 

Numele şi adresa angajatorului TotalSoft 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

                                  Perioada         
        Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

IT&C 
 
 

  
  Ianuarie 2011- Septembrie 2011 
  Brand Manager 
 Dezvoltarea primului sistem interactiv de bonusare de pe piața auto românească 

www.circuitulpremiilor.ro; 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
                 Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
                  Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                    Perioada  
                         Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
                  
 
  
 
 
 
 
 
                 Numele şi adresa angajatorului 
  Tipul activităţii sau sectorul de activitatate 
 

 Dezvoltarea primei cercetări de pe piața auto românească în colaborare cu agenția de cercetare, 
pentru a putea stabili o strategie nouă prin identificarea punctelor slabe, punctelor forte, a 
amenințărilor și a oportunităților pe această piață; 

 Elaborarea și coordonarea activităților de marketing- promoții, campanii integrate, competiții de 
vânzări, împreună cu raportarea și monitorizarea celor 30 de mărci din portofoliul companiei, 
pentru a asigura prezența pe piață a acestora; 

 Coordonarea bugetelor și a altor aspecte financiare legate de campaniile de marketing. 
  Augsburg International 
  Auto 

 
 

  Iulie 2008- Ianuarie 2011 
  Product Marketing Manager 
 
 Dezvoltarea a două concepte noi de produs cu rolul de a orienta compania spre o nouă strategie 

“Facem parte din viața ta”, prin sublinierea laturii emoționale 
 Voce pentru Ea 
 Opțiunea Bebe 
 Devoltarea unui nou portofoliu de produse telecom (abonamente) împreună cu toate activitățile de 

marketing: de la concept, studiu de fezabilitate financiară, segmentare clienți, plan de lansare, 
obiective și prețuri; 

 Analiza diferitelor tipuri de rapoarte existente în companie pentru a măsura performanța 
produsului: trafic, volum instalări, volum dezabonări; 

 Susținerea de prezentări pentru forța de vânzare, atât din magazine, cât și din call-centere; 
 Colaborare cu agențiile de publicitare pentru a creiona mesajul corect pentru clienți 
 Romtelecom 
 Telecomunicații 
 
 
 Iunie 2006 – Iulie 2008 
 Marketing Executive 
 Cercetare:  
 Organizare și rulare cercetări calitative, urmate de interviuri în profunzime; 
 Construirea profilului respondenților; 
 Conceperea și redactarea chestionarelor, precum și conducerea interviurilor; 
 Redactarea rapoartelor aferente cercetărilor; 
 Analiza datelor din urma rapoartelor de cercetare. 
Consultanță: 
 Dezvoltare produse noi pe baza cercetării calitative; 
 Elaborare planuri marketing; 
 Dezvoltare planuri de comunicare; 
 Elaborare propuneri de proiecte pentru clienții potențiali și estimări de bugete pentru acestea. 

 Schiere Simiuc & Partners 
 Consultanță 

  

                     Educaţie şi formare  
  

Perioada 2012- 2015 

Calificarea / diploma obţinută Student 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Administrarea Afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                        
                                                                             

Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 
            Disciplinele principale studiate/           

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

                          
                                                    Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate/ 

Institutul de Studii Doctorale- ASE București 
  
  2004- 2009 
  Inginer diplomat 
  Inginerie Economică 

 
  Universitatea Politehnica București 
 
  2004- 2008 
  Economist 
  Marketing 



  
 

      competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                        

 
                                                    Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
      competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                          

 
  ASE București 

 
 2000- 2004 

 
 Matematică- informatică 

 
 CN Iulia Hașdeu București 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă  Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 Engleză  Foarte bună  Foarte bună  Foarte bună  Foarte bună 

Limba  2 Franceză  Satisfăcătoare   Satisficătoare  Satisfăcătoare  Satisfăcătoare 

Limba  3 Germană  Bună  Satisficătoare  Satisficătoare  Satisficătoare 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Afilieri științifice și profesionale  Alternative Sciences Association - Asociația pentru Științe Alternative (A.S.A.) 
 Complex Systems Society (CSS) 

                             Proiecte internaționale  Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) 
  

             Comunicări științifice și publicații  Ionescu M., 2015. „Marketing 3.0 - Holistic Innovative Approach Towards New Marketing Channels”, 
prezentat la conferinta internationala “Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy  
7th iCOnEc Conference”, si publicat in Analele Universitatii Craiova- Economic Sciences Series (ISBN- 
978-606-11-4544-7), indexat in CEEOL, RePec, EconPapers, Ideas, SOCIONET and Scientific 
Commons. 
 
 

 Ionescu M., 2015. „Customer Relationship Management: A Scientific Intelligent Approach”, prezentat la 
„The 6th International Conference on Business and Economy- ICBE 2015” si publicat in Conference 
Proceedings (ISBN 978-606-598-404-2); inclus in Economics, Management, and Financial Markets 
Journal of Addleton Academic Publishers indexat in: EBSCO, ProQuest. 
 
 Toma M., Balint A. O., 2013, „How does Business Intelligence solutions can streamline and influence 
transport systems”, prezentat la conferinta internationala ”Globalization and Higher Education in 
Economics and Business Administration GEBA”, Iasi - Romania, publicat in Procedia Economics and 
Finance by Elsevier, Volume 20, 2015, Pag 59–64, indexat in Science Direct, Scopus, Thomson Reuters. 
 
 Toma M., Balint A. O., Ionescu A., 2013, „The determinants of e-governance and how to establish a 
successful relationship with citizens”, prezentat la conferinta internationala „The 6th EuroMed Conference 
of the EuroMed Academy of Business – ”Confronting Contemporary Business Challenges through 
Management Innovation”, Estoril – Lisabon – Portugal, publicat in Book of Proceedings (ISBN: 978-9963-
711-16-1) si indexat ISI Conference Proceedings Citation Index of Thomson Reuters. 
 
 Viciu T., Toma M., Țîmpu D., 2013, „Ongoing Economic Restructuring in the Wake of the Latest Economic 
Crisis: A Russian Perspective”, prezentat la conferinta internationala ”Post Crisis Economy: Challanges 
and Opportunities 20th Edition IECS”, Sibiu – Romania, publicat in Procedia Economics and Finance by 
Elsevier, Volum 6, 2013, Pag 161–168, indexat in Science Direct, Scopus, Thomson Reuters. 
  

        Competenţe şi aptitudini de utilizare                  
a calculatorului 

 MS Office (Power Point, Excel, Word, Access), Internet Explorer, Opera, Microsoft Windows, Abobe           
Indesign 

Abilități de raportare avansată  SPSS, Data Analysis 

Training-uri și cursuri  Project Management 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


  
 

 Business presentations program 

Permis de conducere  Categoria B 

                                                Referințe  Schiere Simiuc & Partners: Martin Schiere – Managing Partner (martin@schiere.com; 
+40729968707) 

 Romtelecom: Mircea Florea- Proposition & Segment Manager (mircea.florea@romtelecom; 
+40746222202) 

 Augsburg International: Adrian Ionescu- Marketing Director (adrian.ionescu@gmail.com; 
+40753318911) 

  

 


