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INFORMAŢII PERSONALE Georgiana Marin  
 

 str. Crinului, nr. 20-24, bl. A4, sc. B, ap. 54, 012585 Bucureşti (România)  

 (+40) 741 933 776     

 maringeorgiana57@yahoo.com  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

06/01/2014–05/01/2015 Specialist în vânzări, marketing şi relaţii publice 

SC iQByte SRL 
Calea Moşilor, nr. 127, Bucureşti (România)  
www.iqwelt.ro  

- Realizarea de planuri, evenimente şi campanii de marketing şi relaţii publice; 
- Scrierea şi editarea de materiale pentru diferite categorii de public; 
- Cultivarea şi menţinerea unor relaţii bune de colaborare cu mass-media; 

- Menţinerea relaţiilor cu mediul de afaceri, prin stabilirea de colaborări pentru diverse evenimente; 

- Creşterea notorietăţii companiei, promovând elementele de identificare ale companiei; 

- Comunicarea orală eficientă cu prospecţi sau clienţi.  

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie: Predarea limbii germane ca limbă străină  

23/07/2012–21/09/2012 Contract Officer, Economist practicant în contabilitatea de gestiune, Economist 
financiar bancar 

SC Rompetrol Downstream SRL 
Piaţa Presei Libere, Nr. 3-5, Bucureşti (România)  
www.rompetrol.com/ro/rompetrol-downstream-romania  

- Realizarea de compensǎri; 

- Verificarea deconturilor şi a facturilor pentru prestaţiile de transport; 

- Asistarea la realizarea registrului de casă; 

Program de internship 

Tipul sau sectorul de activitate Distribuţie carburanţi  

10/08/2009–30/08/2009 Contract Officer, Economist practicant în contabilitatea de gestiune, Economist 
financiar bancar 

SC Rompetrol Downstream SRL 
Piaţa Presei Libere, Nr. 3-5, Bucureşti (România)  
www.rompetrol.com/ro/rompetrol-downstream-romania  

- Verificarea deconturilor şi a facturilor pentru prestaţiile de transport feroviar; 

- Monitorizarea circulaţiei zilnice a patru trenuri; 

- Asistarea la realizarea de scrisori de trăsură; 

- Asistarea la realizarea de scrisori de reclamaţie de transport; 

Program de internship 

Tipul sau sectorul de activitate Distribuţie carburanţi  

01/10/2013–Prezent  Doctorand în ştiinţe economice Nivelul 8 CEC 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Şcoala doctorala Administrarea Afacerilor, Bucureşti 
(România)  
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- Cercetarea ştiinţificǎ în domeniul performanţei sustenabile la nivel organizaţional în contextul 
globalizării; 

- Publicarea de articole în reviste indexate ISI Web of Knowledge, în reviste indexate în baze de date 
internaţionale şi în volume ISI Proceedings ale unor conferinţe internaţionale; 

- Realizarea de proiecte de cercetare şi prezentarea acestora în cadrul seminariilor ştiinţifice doctorale  

20/11/2014–10/12/2014 Certificat de Manager Proiect Nivelul 6 CEC 

SC SCHOOL CONSULTING SRL 

Competenţe profesionale: 

- Stabilirea scopului proiectului; 

- Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; 

- Planificarea activităţilor şi a jaloanelor proiectului; 

- Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; 

- Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect; 

- Managementul riscurilor; 

- Managementul comunicării în cadrul proiectului; 

- Managementul calităţii proiectului; 

Certificat autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 

14/05/2014–01/06/2014 Certificat de Formator Nivelul 6 CEC 

SC SCHOOL CONSULTING SRL 

Competenţele profesionale: 

- Pregătirea formării; 

- Realizarea activităţilor de formare; 

- Evaluarea participanţilor la formare; 

- Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; 

- Marketing-ul formării; 

- Proiectarea programelor de formare; 

- Organizarea programelor şi a stagiilor de formare; 

- Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare; 

Certificat autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) 

23/05/2014 Certificat de participare la trainingul "Atinge excelenţa în vânzări", 
trainer Alexandru Dinu 

 

THE MARKERS CONSULT SRL 

18/03/2014 Certificat de participare workshop "Vânzări eficiente pentru afacerea 
ta", trainer Lorand Soares Szasz 

 

Coaching4you 

10/2011–07/2013 Master în ştiinţe economice Nivelul 7 CEC 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în 
limbi străine, Secţia: Germană, Bucureşti (România)  

- Dreptul contractelor; 

- Antreprenoriat; 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

- Business economics; 

- Management financiar; 

- Marketing strategic; 

- Management strategic; 

- Raportare şi analizǎ financiarǎ. 

10/2011–07/2013 Certificat de absolvire a Departamentul de Pregǎtire a Personalului 
Didactic, Nivelul II 

Nivelul 7 CEC 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Bucureşti (România)  

- Psihologia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; 

- Didactica domeniului şi dezvoltǎrii în didactica specialitǎţii; 

- Comunicare educaţionalǎ; 

- Practicǎ pedagogicǎ: Realizarea a 3 seminarii pentru materia „Managementul Relaţiilor cu Clienţii” în 
cadrul Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, secţia: Germană 

10/2008–07/2011 Licenţă în ştiinţe economice Nivelul 5 CEC 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în 
limbi strǎine, secţia: Germanǎ, Bucureşti (România)  

- Economia întreprinderii; 

- Microeconomie; 

- Macroeconomie; 

- Contabilitate financiarǎ, audit; 

- Antreprenoriat; 

- Business Management; 

- Marketing internaţional. 

10/2008–07/2011 Certificat de absolvire a Departamentul de Pregǎtire a Personalului 
Didactic, Nivelul I 

Nivelul 5 CEC 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Bucureşti (România)  

- Psihologia educaţiei; 

- Pedagogie; 

- Managementul clasei de elevi; 

- Didacticǎ; 

- Instruire asistată de calculator; 

- Practicǎ pedagogicǎ: 6 ore de predare Ed. Antreprenorialǎ în cadrul Colegiului Naţional Cantemir 
Vodǎ din Bucureşti 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C1 C1 C1 C1 C1 

germană C1 C1 C1 C1 C1 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  - Bune competenţe de comunicare şi formare dobândite prin experienţa proprie ca specialist în 
vânzări, marketing manager de vânzări şi relaţii publice în cadrul firmei SC iQByte SRL, dar şi prin 
realizarea de proiecte şi stagii de practică în timpul facultǎţii. 

- Bune abilităţi de lucru în echipă dobândite prin experienţa proprie ca specialist în vânzări, marketing 
manager de vânzări şi relaţii publice în cadrul firmei SC iQByte SRL, dar şi prin realizarea de proiecte 
în timpul facultǎţii. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Experienţǎ bunǎ în managementul de proiect şi al echipei, dobânditǎ ca specialist în vânzări, 
marketing şi relaţii publice şi în cadrul proiectelor desfǎşurate în cursul anilor de studiu. 

Competenţe informatice  - O bunǎ stǎpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentǎri) 

- Utilizarea la nivel de utilizator independent a programelor statistice: Eviews, IBM SPSS, JDemetra+ 

Permis de conducere  B 

Distincţii - Premiul 1, la Sesiunea de Comunicări Ştiintifice Studenţeşti, secţiunea masterat, organizată în cadrul 
Facultăţii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din 12-13.04.2013. Titlul proiectului: 
“Strategii inovative în domeniul energiei eoliene: cazul României”. 

- Premiul 1, la Sesiunea de Comunicǎri Ştiinţifice Studenţeşti, secţiunea masterat, organizatǎ în cadrul 
Facultǎţii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi strǎine din 06-07.04.2012. Titlul proiectului: 
“Opţiuni strategice în managementul lanţului logistic”. 
- Premiul 1, la Sesiunea de Cercetǎri Ştiintifice Studenţeşti, secţiunea licenţǎ, din 15-16.04.2011. Titlul 
proiectului: “Perspective inovative în managementul lanţului logistic”. 

Referinţe Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

