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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Roxana Elisabeta IONESCU (HURDUBEI) 

 

 

  

Str. Ștefan Mihăilescu Brăila, nr.19, Voluntari, Ilfov (România)  

 +(40) 722 392 449 

 roxana@eliaconsulting.ro  

Sexul feminin | Data nașterii 31/10/1973 | Naționalitatea română  

 

 

 

PREZENTARE GENERALĂ   

 

Experiență profesională 

  
- Coordonarea sau implicarea în proiecte de resurse umane în 8 țări: România, Emiratele 

Arabe Unite, Oman, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Liban, Kuwait  

- Implicare în proiecte pentru organizații de diverse dimensiuni, de la 15 la 30,000 de 

angajați 

- Expunere la sectorul guvernamental sau neguvernamental din diverse domenii: financiar-

contabil, retail, sport, învățământ superior, agricultură, inginerie, telecomunicații, energie, 

aviație, ș.a. 

- Categorii de proiecte de resurse umane realizate: evaluare de personal, recrutare, studii de 

satisfacție, cadre de competențe, sisteme de management al performanței, politici și 

proceduri de resurse umane, design organizațional și fișe de post, salarizare și beneficii 

- Coordonarea a peste 20 de programe naționale și internaționale de evaluare pentru 

recrutare sau dezvoltare prin care au fost testate capacitățile a peste 2000 persoane de 

diverse profesii și nivele profesionale 

 

  

Competențe și certificări 

profesionale 
- Doctorand, lucrarea de doctorat cu tema „Utilizarea cadrelor de competențe pentru 

schimbarea culturii organizaționale și îmbunătățirea performanței” 

- Psiholog cu drept de liberă practică în psihologie organizațională – Principal – Autonom 

(COPSI) 

- 2 Masterate în Politici Sociale Europene și Psihoterapii Psihanalitice 

- Certificată de British Psychological Society (BPS) și Federația Europeană a Asociațiilor 

Psihologilor (EFPA) pentru evaluare ocupațională și organizațională 

- Licență de utilizare a peste 30 de teste psihologice (aptitudini și personalitate) 

- Competență în consiliere și orientare privind cariera 

- Certificat în asigurarea calității programelor educaționale – Institute of Leadership and 

Management – Marea Britanie 
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EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ   

 

 

01/09/2015–Prezent  Consultant Resurse Umane / Administrator 

S.C. Elia Consulting S.R.L., București (România)  

Elia Consulting furnizează servicii psihologie organizațională și consultanță în 

managementul resurselor umane 

 

- Servicii de recrutare 

- Dezvoltare și implementare sisteme de evaluări de personal 

- Implementare și administrare sisteme de evaluare 360 grade 

- Analize ale climatului și culturii organizaționale 

- Implementare studii de satisfacție a angajaților 

- Dezvoltare și implementare cadre de competențe  

- Consultanță în domeniul managementului resurselor umane 

2014–2015  Expert Resurse Umane și Testare Organizațională în Proiecte POSDRU 

- ”Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV”, POSDRU/189/2.1/G/156345 

(01/07/2015-31/12/2015) 

- ”O carieră de succes în audit și contabilitate”, POSDRU/161/2.1/G/136223 (25/04/2014 – 

24/10/2015) 

- ”Primii pași spre o carieră de succes în audit și contabilitate”, 

POSDRU/161/2.1/G/138726 (29/042014 – 28/04/2015) 

 

- Suport continuu în vederea alinierii la cele mai bune practici internaționale în testarea 

organizațională și consilierea și orientarea profesională 

- Dezvoltarea sistemelor de evaluare psihologică și profesională 

- Realizarea metodologiilor de evaluare a aptitudinilor participanților, a manualelor, 

ghidurilor și a altor documentații 

- Coordonarea activității de evaluare psihologică a aptitudinilor și realizarea rapoartelor 

aferente 

 

14/02/2011–Prezent  Consultant Management Resurse Umane 

PeopleFirst, Dubai (Emiratele Arabe Unite)  

PeopleFirst este una dintre cele mai renumite firme de consultanță în resursele umane din 

Dubai care deservește clienți guvernamentali și non-guvernamentali din diverse industrii și 

locații din Orientul Mijlociu.  

 

- Dezvoltarea și implementarea de sisteme de evaluare psihologică - de la design-ul 

exercițiilor până la oferirea de feedback participanților și raportare 

- Dezvoltarea și susținerea de programe de training pentru evaluatori 

- Dezvoltarea, automatizarea și implementarea de sondaje pentru înțelegerea culturii 

organizaționale, aflarea nivelului de satisfacție a angajaților si evaluări la 360 de grade 

- Design și implementare a cadrelor de competențe și management al performanței 

- Auditarea companiilor clienților din punctul de vedere al alinierii managementului de 

resurse umane la cele mai bune practici internaționale 

- Evaluarea sistemelor HRIS (Human Resources Information Systems) 

- Dezvoltarea de manuale de politici și proceduri în resursele umane 
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- Suport în designul structurilor organizaționale și realizarea de fișe de post 

- Evaluarea posturilor după metodologie HAY 

- Selecție și recrutare pentru angajați din top management (nivel C) 

01/03/2008–31/01/2011 Specialist Resurse Umane 

Al Ghurair University, Dubai (Emiratele Arabe Unite)  

Al Ghurair University este o universitate privată din Dubai cu peste 3000 de studenți și 

270 de angajați. 

 

- Planificarea, dezvoltarea și implementarea strategiei de recrutare 

- Participarea in comisiile de recrutare pentru toate facultățile și departamentele și 

conducerea interviurilor de recrutare 

- Dezvoltarea și implementarea de programe și servicii pentru asistarea candidaților și 

lărgirea bazei de date 

- Dezvoltarea, implementarea și managementul sistemului de management al performanței 

- Dezvoltarea și menținerea dicționarului valorilor și competențelor, matricei 

competențelor, formularelor și celorlalte documente legate de managementul performanței 

- Dezvoltarea manualului de politici și proceduri de resurse umane și a regulamentului de 

ordine interioară 

- Dezvoltarea de organograme pentru toate departamentele 

- Dezvoltarea de fișe de post pentru toate posturile din Universitate 

- Inițierea procesului de evaluare a posturilor si de gradare 

- Oferirea de sesiuni de consiliere și orientare profesională 

08/01/2007–31/01/2008 Specialist Evaluare și Performanță – Acoperire Regională (8 țări) 

Azadea Group, Dubai (Emiratele Arabe Unite)  

Azadea Group este unul dintre grupurile de retail care are franciza pentru peste 45 de 

mărci printre care Zara, Mango, Virgin Megastore, Sunglass Hut, etc. În 2008 Azadea avea 

peste 5000 de angajați și opera peste 200 de magazine în 8 țări din Orientul Mijlociu și 

Europa de Est . 

 

- Dezvoltarea și implementarea de politici și activități de evaluare psihologică 

- Evaluarea candidaților în scopul recrutării sau realizării planului de succesiune 

- Interpretarea rezultatelor la testele psihologice și realizarea rapoartelor 

- Consiliere și orientare profesională 

- Analiza posturilor în vederea mapării competențelor 

- Dezvoltarea de fișe de post 

- Designul cadrului de competențe pentru posturile din retail și a matricei competențelor 

- Dezvoltarea schemei de bonus și legarea ei de sistemul de management al performanței 

- Livrarea de sesiuni de training pentru manageri și non-manageri pentru familiarizarea lor 

cu sistemul de management al performanței 

- Participarea în alte activități de training și dezvoltare profesională, în funcție de necesitate: 

- Asistență pentru designul programelor de training 

- Livrare sesiuni de training 

- Asistență în programele de e-learning 
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01/11/2004–30/04/2006 Expert Local (Temporar) - Proiect PHARE 

- ”Young Professional Scheme ” ciclul 1 și ciclul 2, PHARE RO 0106.03,– Contractor: 

The British Council, București (România) 

Proiectul Tinerilor Profesioniști (Young Professionals Scheme - YPS) reprezintă o inițiativă 

semnificativă, finanțată de Uniunea Europeană prin programul Phare, în vederea 

accelerării ritmului de modernizare a administrației publice din România. YPS pregătește 

un nucleu de manageri ai unei noi generații în funcția publică formați profesional în 

spiritul principiilor Uniunii Europene în domeniul managementului sectorului public. 

 

- Evaluarea psihologică completă, de la design la feedback, a candidaților în vederea 

recrutării a peste 100 de manageri publici (ciclul 1 și 2) 

01/10/2000–26/09/2006 Psiholog / Director 

S.C. Elia Consulting S.R.L., București (România)  

Elia Consulting furnizează servicii de consultanță în resursele umane printre care: 

recrutare, evaluare aptitudinală și a personalității și consiliere și orientare profesională. 

 

- Consiliere și orientare în carieră 

- Dezvoltare și implementare evaluări de personal 

- Analize ale climatului și culturii organizaționale 

- Recrutare pentru poziții cheie 

01/04/1997–01/10/2000 Asistent Social / Manager Proiecte 

Romanian New Family, București (România)  

Fundație pentru protecția drepturilor copiilor 

 

- participarea la proiecte de asistență socială 

01/04/1996–01/04/1997 Manager Resurse Umane 

S.C. Sofin S.A., București (România)  

Societate financiară 

 

- Managementul departamentului de resurse umane 

- Recrutarea pentru roluri de top management 

- Dezvoltarea și implementarea de sisteme de evaluare (aprox. 350 angajați - hotel, 

restaurant, fabrică de mobilă, etc) 
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EDUCAŢIE 
  

 

 

FORMARE 

PROFESIONALĂ   

  

2015 Atestat de liberă practică – Psihologia muncii și organizațională 

Treaptă de specializare: Principal; Forma de atestare: Autonom (Cod: 19475) 

 Colegiul Psihologilor din România 

  

2015 Licență CAS++ 

 Permite utilizarea a peste 45 de teste psihologice etalonate pentru a fi folosite pentru 

populația din România 

 Cognitrom, Cluj (România) 

  

2015 Certificat European de Competență în Testarea pentru Evaluarea Ocupațională și 

Organizațională (Cod RQTU: 303630) 

 British Psychological Society (BPS) și Federația Europeană a Asociațiilor Psihologilor 

(EFPA), Londra (Marea Britanie) 

  

2014 Certificat de Consilier de Orientare privind Carieră 

 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul 

Educației Naționale și RAM Info Training, București (România) 

  

2012 Evaluarea Posturilor și Gradare 

 Training intern condus de Robert Mosley, Dubai (Emiratele Arabe Unite)  

 Abordare: Metodologia Hay și conversia în sistem Mercer și Tower-Watson 

  

2011 Certificat de Competență în Testare Ocupațională - Nivel A si B  

 SHL, Dubai (Emiratele Arabe Unite)  

 

2007 Licență MBTI (Myers-Brigs Type Indicator) 

 CPP Inc. si IHS, Dubai (Emiratele Arabe Unite) MBTI Step I, Step II and MBTI Complete 

2014 -Prezent Doctorand, lucrarea de doctorat cu tema „Utilizarea cadrelor de competențe 

pentru schimbarea culturii organizaționale și îmbunătățirea performanței” 

Nivelul 8 CEC 

Academia de Studii Economice din București – Domeniul de doctorat - Management, 

(România)  

 

2004–2006 Master în Psihoterapii Psihanalitice Nivelul 7 CEC 

Universitatea Hyperion - Facultatea de Psihologie, București (România)  

 

1996–1997 Master în Politici Sociale Nivelul 7 CEC 

Universitatea București - Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, București 

(România)  

 

1992–1996 Licență în Asistență Socială Nivelul 6 CEC 

Universitatea București - Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, București 

(România)  
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2004 Licență BTPAC 

 Cognitrom, Cluj (România)  

  

2004 Licență Matrici Progresive Raven 

 SC RTS · Romanian Psychological Testing Services, Cluj (România)  

 

 

TRAININGURI 

ADITIONALE   

 

 

COMPETENŢE 

PERSONALE   

 

 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE   

 

 

2012 Asigurarea Calității Programelor Educaționale  

 City&Guilds și ILM, Dubai (Emiratele Arabe Unite)   

   

2001 Certificat de Consilier Psihoterapeutic  

 Ministerul Sănătății - Centrul de Specializare pentru Medici, Farmaciști și 

alți Specialiști, București (România) 

 

   

1995–1996 Certificat de Absolvire a Seminarului Pedagogic  

 Universitatea București - Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, 

București (România)  

 

   

1994 Specializare "Politici Sociale Europene"  

 Program TEMPUS - Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, Sittard (Olanda)   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversație 
Discurs oral  

engleză C1 C1 C2 C2 C2 

 IELTS - 7, 7.5, 8, 8  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator 

experimentat  

Afilieri - Colegiul Psihologilor din România – Cod personal: 19475 

- British Psychological Society (BPS) - Nivel A și B - RQTU Membership No: 303630 
 

ANEXE Listă de lucrări 

                                                                                                        Semnătura, 


