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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

     

INFORMAŢII PERSONALE 

 Perioada 

 Numele si adresa angajatorului 

 

 Tipul activitatii                

 Functia sau postul ocupat 

 Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

16.07.2012-prezent;  

Volksbank Romania S.A., sediul social: Sos. Pipera 42, etaje 3-8,10, 

Sector 2, Bucuresti. 

financiar-bancar      

Manager de Proiect  
 

 Administrează şi conduce echipa de proiect; 

 Planifică în mod detaliat şi controlează proiectul; 

 Dezvoltă şi întreţine un plan de proiect detaliat; 

 Administrează livrabilele de proiect, în linia planului de proiect; 

 Înregistrează şi administrează probleme de proiect şi le transmite 

când este necesar; 

 Administrează sfera de acoperire a proiectului, controlul 

modificărilor şi problemele transmise, când este cazul; 

 Monitorizează progresul şi performanţa proiectului; 

 Se pregăteşte pentru întâlnirile de echipă periodice sau pregăteşte, la 

solicitare, rapoartele de situaţie pentru: sponsorul de proiect, 

Comitetul de proiect, Steering Committee, Business Owner şi 

Ofiţerul de  Management al Portofoliului de Proiecte; 

 Lucrează îndeaproape cu utilizatorii pentru a se asigura că proiectul 

satisface nevoile operaţionale; 

 Defineşte şi administrează Acceptanţa de utilizator; 

 Identifică nevoile de instruire ale utilizatorilor şi elaborează şi 

administrează programe de instruire a utilizatorilor; 

 Se asigură că documentaţia de proiect este completă şi arhivată în 

mod corespunzător; 

 Monitorizează bugetul pentru proiectele mari, doar în situaţia în care 

există cereri de investiţii aprobate iar proiectele includ costuri de 

dezvoltare/procurare. 

 

 

 

 Perioada  01.07.2011-15.09.2011;  



 

 

 CURSURI ABSOLVITE: 

 

-30 iunie 2012 obtinerea în prezenţa unui reprezentant al institutului Bloomberg a atestatului BAT ( Bloomberg 

Assessment Test); testul este conceput de către Institutul Bloomberg din Londra, Marea Britanie, cu scopul de a 

evalua şi certifica internaţional cunoştinţele studenţilor în domeniul finanţelor si abilităţile în domeniul analizei 

financiare conform unei examinari bazate pe cunostiinte din domeniul pietelor financiare, economiei, analizei 

stabilitatii financiare, bancilor de investitii, managementului investitional, evaluarii intreprinderii; totodata, 

participarea la acest curs presupune crearea unei platforme cu profilele absolventilor, in scopul facilitarii 

vizualizarii acestor profile de catre recrutorii internationali; 

 

-iunie-iulie 2012 implicarea  intr-un proiect POSDRU, organizat de Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si 

Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Numele programului este  

ECTRANZ, avand ca obiectiv lansarea pe piata fortei de munca a studentilot absolventi sau in ani terminali. 

 

-am participat la Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti, intre 6 si 7 Aprilie,  castigand premiul II. 

Competitia a fost organizata de Academia de Studii Economice din Bucuresti.  Tema lucrarii prezentate este 

“Relevanta si limite ale indicatorilor de performanta bancara”; 

 

-in perioada 26-30 martie, am participat la un program de investitii,  “Investment Scool “, oferă studentilor 

oportunitatea de a învăţa direct de la specialişti în domeniul investiţiilor, dar şi de a tranzacţiona virtual pe piaţa 

bursieră românească.  Organizarea acestei activitati a fost asigurata de Bussiness Club, comunitate a asociaţiei 

studenţeşti Voluntari pentru Idei şi Proiecte. Scopul acesteia a fost asigurarea cunostintelor teoretice cu 

privire la tipurile de instrumente tranzactionate pe piata financiara si regulile de tranzactionare, dar si a unor 

aspecte practice privind activitatea pietei de capital. Astfel, am avut acces la cateva platforme reale de 

tranzactionare puse la dispozitie de companiile: X-Trade Brokers, GHF Company, Vienna Investment Trust; 
 

-participarea la training-ul pe tema  proiectelor europene : „Initiere in Managementul Proiectelor”(program 

POSDRU), desfasurat pe 9 martie 2012; 

 

-participarea la training-ul “Raising awareness-Building United Europe-Training Course for youth leaders for 

divided societies”, desfasurat in perioada 18.06.2011-25.06.2011, Stuttgart, Germania, in cadrul programului 

“Tineret in Actiune”; 

 

-2011,octombrie, curs ASIF (Agent  pentru Servicii de Investitii Financiare), organizat de Asociatia Brokerilor 

si Bursa de Valori Bucuresti. Acesta atesta cunoasterea legislatiei si a regulilor practice de tranzactionare 

aferente domeniului serviciilor de investitii financiare.Ca un rezultat, pot lucra ca broker pe piata de capital. 

-in aprilie 2011 am castigat premiul al doilea la Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti. Competitia a 

fost organizata de Academia de Studii Economice din Bucuresti.  Tema lucrarii prezentate este “Analiza unei 

investitii aferente unei institutii non-bancare”; 

 

-incepand cu luna octombrie a anului 2010 sunt membra a unei asociatii studentesti, Departamentul Social al 

Academiei de Studii Economie Bucuresti, luand parte la o serie de activitati, precum: colectarea si reciclarea 

hartiei, organizarea evenimentului “Ziua Mondiala a hemofiliei”, din data de 17 aprilie;  

 

 Numele si adresa angajatorului 

 

 Tipul activitatii 

 Functia sau postul ocupat 

 Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 Perioada 

 KPMG Romania,  Victoria Business Park, DN1, 69- 71 Bucuresti-Ploiesti 

Road, Sector 1, Bucureşti, 013685. Tel. +40 (741) 800 800 

Audit 

Intern 

Examinarea situatiiilor financiare ale companiilor auditate, inregistrarilor 

contabile, traducerea proceselor verbale ale companiilor, din cadrul Adunarilor 

Generale ale Actionarilor, Consiliilor directorilor. 

 

21.07.2010-10.08.2010; 19.08.2010-20.08.2010 

 Numele şi adresa angajatorului  Banca Românească, sucursala Militari, sector 6 

 Tipul activităţii   Realizarea stagiului de practică într-o instituţie bancară 

 Funcţia sau postul ocupat  practicant 

 Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Gestiunea documentelor şi jurnalelor zilnice, constituirea dosarelor clienţilor, 

verificarea documentelor şi a potentialului financiar ale clienţilor 



-2010,  din 15 septembrie-activarea ca membru voluntar al Fundației Hospice-Casa Speranței, fundație al carei 

scop esenţial este strângerea de fonduri pentru  acordarea de îngrijire medicală persoanelor afectate de boli 

paliative, în stadii terminale; 

 

-2010, 20-22 septembrie –Participarea la conferinta AIESEC University, sectiunea „Finante”, eveniment ce are 

ca scop indrumarea in cariera a tinerilor din diverse Universitati; 

 

-2010, 22 septembrie- Participarea la conferinta Program ANTREPRENOR 360, organizata de BizCampus 

Network pe tema afacerilor de succes (tema 1: “Think on the “what”, “who” and “how” of building your 

chances; tema 2: “This economy can work for your business and here is how to take advantage of  it”)ş 

 

-2010 , 29 august-5 septembrie-Participarea la cursul “Egalitate la angajare si la locul de munca” desfasurata la 

Poiana Brasov si organizat de Universitatea Bucuresti, parte a proiectului POSDRU/7./6.2/S/41911, proiect 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane; 

 

-2010, 16-18 iulie-Participarea la cursul “Orientare si planificare in carierea” organizat de Asociatia Young 

Goldfish si ONG SIS, finantat de Fundatia Soros, Romania; 

 

- 2009- Database Design and Programming with SQL; 

 

- 2008-Certificatul Cambridge Young Enterprise care atestă cunoştinţele de antreprenor şi de comunicare în 

afaceri în limba engleză; 

 

-2007-Absolvirea Bursei de Studii English for European Business cu media 9.49 şi promovarea următoarelor 

module: Comunicare în Afaceri-9.43,  Engleză pentru Afaceri-9.42,  Gramatică Limba Engleză -9.76, 

Modul Special English- 9.33,  în cadrul Academiei Britanice de Afaceri şi Comunicare; 

 

-2007-Obţinerea Permisului European de conducere a calculatorului-ECDL(Microsoft Office:Word, 

Excel,Access,Power Point,Internet Explorer,Outlook); 

 

-2006-Participări la programele  educaţionale Mese şi Titan  organizate de compania Junior Achievement; 

 

-2006-Centrul de excelenţă al municipiului Bucuresti-matematică; 

 

-2005-2008-Cercul de fizică din cadrul Colegiului Naţional „Tudor Vianu”. 

 

 

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADELE ŞCOLARE: 

 

-Participarea la concursul de rezolvitori organizat de revista de cultură matematică pentru tineret „Gazeta 

Matematică” în anul şcolar 2007-2008; 

-Participarea la programele şcolare Titan (participarea la competiţia Hewlett-Packard Global Business 

Challenge 2006)  şi Mese (participare la competiţia European Challenge 2006); 

-Premiul II la Concursul internaţional de fizică PHI, an şcolar  2006-2007; 

-Menţiune la Olimpiada de Istorie, faza naţională, an şcolar 2004-2005;. 

-Participarea la Olimpiada de Matematică, obţinând locul 7 pe municpiu, an şcolar   2004-2005; 

-Participarea la Olimpiada de Limba şi Literatura Română obţinând locul 3 la faza pe municipiu, an şcolar 

2004-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STUDII SI CURSURI DE 

PREGATIRE 

 

 

• Perioada   2012-2014 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de Valori-Program Master Doctoral School of Finance and 

Banking 

• Domeniul studiat / 

Aptitudini ocupaţionale 

 Economic 

• Tipul calificării / Diploma 

obţinută 

 Economist-Masterand 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale 

 

Perioda 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 

• Domeniul studiat / 

Aptitudini ocupaţionale 

• Tipul calificării / Diploma 

obţinută       

  

 Studii superioare universitare 

 

 

2012-2014 

Universitatea Politehnica Bucuresti-Program Master Ingineria Resurselor 

Umane in Organizatii-Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul 

Afacerii 

Economic 

 

Economist-Masterand 

 • Perioada   2009-2012 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, 

Bănci şi Burse de Valori 

• Domeniul studiat / 

Aptitudini ocupaţionale 

 Economic 

• Tipul calificării / Diploma 

obţinută 

 Economist -Licentiat 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  

 Studii superioare universitare 

 

 

• Perioada   2005-2009 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Colegiul Naţional de Informatica Tudor Vianu -Bucuresti 

• Domeniul studiat / 

Aptitudini ocupaţionale 

 Matematică – Informatică 

Participarea la concursuri scolare(concursul de matematica si economie) si 

extrascolare: publicarea de rezolvari si probleme in cadrul revistei Gazeta 

Matematica, indeplinirea activitatii devoordonator al revistei liceului: 

„Fisierele tinerilor”. 

• Tipul calificării / Diploma 

obţinută 

 Diploma de bacalaureat 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  

 Studii preuniversitare 

 

 

• Perioada   2001-2005 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Ciclu gimnazial in cadrul Liceului Teoretic I.C.Vissarion, judetul Dambovita 

• Domeniul studiat / 

Aptitudini ocupaţionale 
 profil real, matematica-informatica 

• Tipul calificării / Diploma  Diploma de absolvire a gimnaziului 



obţinută 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  
 Ciclu  gimnazial 

• Perioada   1997-2001 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Scoala generala nr. 1 Titu, judet Dambovita 

• Domeniul studiat / 

Aptitudini ocupaţionale 

 Absolvirea ciclului primar 

• Tipul calificării / Diploma 

obţinută 

 Diplome obtinute in urma participarii la concursuri scolare-Arhimede si al 

publicarii unor probleme de matematica in reviste scolare . 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale  
 Ciclu primar 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMANA 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

  ENGLEZĂ 

• Abilitatea de a citi  EXCELENT 

• Abilitatea de a scrie  EXCELENT 

• Abilitatea de a vorbi  EXCELENT 

     

 

                                                          FRANCEZA 
 

• Abilitatea de a citi  EXCELENT 

• Abilitatea de a scrie  MEDIU 

• Abilitatea de a vorbi  EXCELENT 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

 Responsabilitate, comunicare, spirit inovativ, realizarea unor activitati in 

echipa. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Aptitudini de organizare a unor proiecte culturale, expozitii, buna  coordonare 

a unor grupuri sau echipe in cadrul diverselor activitati, un exemplu in acest 

sens fiind coodonarea unei echipe a redactorilor in cadrul revistei liceului 

„Fisierele tinerilor” in perioada 2007-2009 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

. 

 Eviews,MS Office: Excel, Word, Access 

Fox Pro, Turbo Pascal, C++ 

Internet Explorer 

 

 

APTITUDINI SI 

COMPETENTE 

INFORMATICE 

 Crearea paginilor de Internet html, crearea si modificarea unor filme in format 

digital. 

 



APTITUDINI SI COMPETENTE 

ARTISTICE  

 

 Pictura si fotografie,  aptitudini de modificare a imaginilor 

PERMIS DE CONDUCERE  Permis de conducere categoria B. 

 

 

 


