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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

Iulie 2013 – prezent Director de Marketing  

Munteanu Consulting SRL – Constanța (munteanu-consulting.ro)  

▪ Promovarea companiei, negocierea de noi contracte 

▪ Menținerea parteneriatelor curente și încheierea unora noi 

▪ Managementul proiectelor  

▪ Planificare și dezvoltare companie 

▪ Raportare financiar-contabilă 

▪ Studii de piață 

▪ Activități de Training: Managementul proiectelor, Manager de proiect, Vânzări, Strategii de 
Marketing; Management Strategic (BSC); Microsoft Excel,  Microsof PowerPoint; 
Programare in VBA;  

Tipul sau sectorul de activitate Consultanța de afaceri  

Februarie 2014 – Mai 2016 Consultant in management 

Aghora Consulting SRL – Constanța  

▪ Mangementul proiectelor și proceselor  

▪ Implementarea proiectelor interne conform cerințelor managementului de top 

▪ Planificare și dezvoltare 

▪ Raportare financiar-contabilă 

▪ Activități de Training: Managementul proiectelor, Management Strategic (BSC); Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint; 

Tipul sau sectorul de activitate Consultanța de afaceri  

Mai 2011 – Februarie 2015  Consultant 

Contrast Management Consulting & Training SRL - București ( http://www.contrast-
consulting.com)  
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▪ Diverse activități de management de proiect 

▪ Implementarea sistemului de Contabilitate verde (Environmental Management 
Accounting) 

▪ Optimizare de procese  

▪ Creare și monitorizare sisteme de indicatori strategici (Balanced Scor Card) 

▪ Activități de Training: Managementul proiectelor, Management Strategic (BSC); Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint;Environmental Management Accounting (Contabilitate verde); 

Tipul sau sectorul de activitate Consultanță de management și afaceri  

Octombrie 2008 –  Martie 
2011 

Economist  

Expert Com SRL - Constanța (http://www.expert-com.ro)  

▪ Raportare financiar-contabilă 

▪ Studii de piață 

▪ Studii de fezabilitate 

▪ Planuri de afaceri 

▪ Documentație de accesare diverse forme de finantare  

Tipul sau sectorul de activitate Contabilitate  

Martie 2008 - Septembrie 
2008 

Analist piață (piața imobiliară- sector rezidențial) 

Colliers International ( http://www.colliers.com/en-gb/romania/about)  

▪ Studierea în detaliu a pieței rezidențiale în câteva orașe mari din România 

▪ Intocmirea de studii de piață pe segmentul rezidențial  

Tipul sau sectorul de activitate Imobiliare  

Februarie 2008 - Martie 2008 Ziarist 

Ziarul Bursa - București (http://www.bursa.ro/)  

▪ Articole de mici dimensiuni despre piața de capital 

▪ Participarea la conferințele de presă 

Tipul sau sectorul de activitate Presă  

September 2005- December 
2008 

Contabil 

CRC Expert Contabil- Constanța  

▪ Activități de contabilitate primară 

Tipul sau sectorul de activitate Contabilitate  

Junie 2006- Septembrie 2006 Economist 

BRD Groupe Société Générale - Constanța (https://www.brd.ro) 

▪ Management de arhivă de agenție 

▪ Promovare produse bancare 

▪ Evaluare cereri de finanțare pe baza de scor 

Tipul sau sectorul de activitate Banci  
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Octombrie 2012- Septembrie 
2017 

Doctorat in Administrarea Afacerilor  

 Academia de Studii Economice București (www.ase.ro)  

▪ Teză: “ o analiză a structurii şi performanţei pieţei ecologice în românia în 
perioada 2012-2014” 

 

 

Octombrie 2015 Manager de proiect (COR 241919)   

Centrul Pentru Formare Profesionala si Dezvoltare Regionala – Constanța (  http://cfpdr.eu/)  

▪ Stabilirea scopului proiectului 

▪ Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului 

▪ Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului 

▪ Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect 

▪ Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect 

▪ Managemebtul riscurilor 

▪ Managementul echipei de proiect 

▪ Managementul comunicarii in cadrul proiectului 

▪ Managementul calitatii proiectului 

Octombrie 2015 Competențe antreprenoriale  (COR 241205)  

Karan Consultanta de Afaceri SRL (http://www.karan.ro/)  

▪ Intelegerea conceptului de antreprenoriat si a procesului decizional 

▪ Identificarea elementelor constitutive ale unei organizatii 

▪ Evaluarea organizatiei si planificarea unor strategii manageriale 

▪ Identificarea stilului de conducere adecvat activitatii 

▪ Evaluarea schimbarilor si a tendintelor care intervin in mediul de afaceri 

▪ Utilizarea unor instrumente adecvate de studiere a fenomenelor specifice diferitelor piete 

▪ Capacitatea de identificare a operatiunilor economice si elementelor patrimoniale 

▪ Identificarea cadrului legislativ de baza implicat in intretinerea si derularea unei afaceri 

▪ Identificarea riscurilor ce decurg din comportamentul de firma 

▪ Identificarea consecintelor activitatii antreprenoriatului asupra consumatorului si mediului 

▪ Identificarea instrumentelor structurale si a programelor operationale 

Aprilie 2015 Diploma de Formator (COR 242410)   

Extreme Training Intelligence SRL - București ( http://www.traininguri.ro/)  
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▪ Pregatirea formarii - logistica  

▪ Proiectarea programelor de formare– structurarea cursului 

▪ Realizarea activitatilor de formare (controlul si gestionarea emotiilor, gestionarea situatiilor 
dificile) 

▪ Evaluarea participantilor la formare 

▪ Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare (captarea si recaptarea atentiei) 

▪ Organizarea programelor si a stagiilor de formare 

▪ Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare 

Iunie 2014 Operator in ferme mixte (COR 314205)   

Creative Business Management ( http://www.cbmanagement.ro/  )   

▪ Principiile cultivarii plantelor in sistem ecologic  

▪ Retete de fertilizatori si metode de recoltare 

▪ Speciile importante de animale cu tipologiile si nevoile lor de crestere in sistem ecologic 

▪ Conditiile de certificare ale unei ferme ecologice si informatii despre completarea si 
depunerea angajamentelor si cererilor unice de plata pentru masurile compensatorii de 
dezvoltare rurala aplicabile  

▪ Tehnologii de productie, metode de fertilizare si tipuri de culturi  

Octombrie 2013 Auditor în domeniul calității (COR 214130)   

Certind SA (http://www.certind.ro/)   

▪ Comunicarea specifica activităţii de audit a unui sistem de management al calităţii 

▪ Programarea activităţilor de audit 

▪ Planificarea activităţilor de audit 

▪ Întocmirea şi completarea documentelor de audit 

▪ Examinarea documentelor sistemului de management al calităţii 

▪ Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit 

▪ Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului de management al calităţii 

▪ Întocmirea şi susţinerea raportului de audit 

▪ Conducerea auditului 

August 2009- August 2010 Masterat: Environment and Resource Management   

Vrije Universiteit, Amsterdam,The Netherlands (http://www.vu.nl/en/) 

▪ Coursuri: Dezvoltare durabila, Studii de mediu, Analiza energiei sustenabile, Economie de 
mediu, Analiza de politici de mediu și energetice, Guvernanța apei 

▪ Dizertație: “The potential of medicinal plant cultivation as an endogenous development 
strategy -A study based in Chitwan District, Nepal” 

Februarie-Martie 2009 Manager al sistemelor de management de mediu (COR 325702)   

Asociația Europeană de Mediu ( http://www.euroenv.org/) 

▪ Protecţia mediului: cadru instituţional, legislaţie 

▪ Prezentarea seriei de standarde ISO 14000 
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COMPETENΤE PERSONALE 

  

 

 

▪ Standardul ISO 14001/2004: elemente definitorii 

▪ Etapele implementarii unui SMM – ISO 14001 

▪ Planificare: identificarea aspectelor de mediu, obiective, tinte, programe de management 
de mediu 

▪ Proiectarea si elaborarea documentelor SMM 

▪ Includerea Programelor de Conformare ale organizatiei in structura SMM – ISO 14001 

▪ Instrumente si tehnici de implementare a documentelor SMM la nivelul organizatiei 

2004- 2008 Diploma de licență   

Academia de Studii Economice București (www.ase.ro/) 

▪ Cursuri: Micro și Macroeconomie; Monedă și credit; Piețe financiare; Management;  
Marketing, Investiții și risc;  Teoria portfoliului, Finanțe publice; Operații de plăți și 
compensări; Contabilitate financiară; Contabilitate bancară, Asigurări și Reasigurări; etc.   

▪ Lucrare de licență: “Decizia de investiții. Studiu de caz: Euromaterna Contanța” 

2000 -2004 Diplomă de Bacalaureat   

Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” , Constanța ( http://www.cnmbct.ro/) 

▪ Profil: Științele naturii, intensiv limba engleză 

Limba maternă Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat   
Utilizator 

experimentat   
Utilizator 

experimentat   

 Cambridge Advanced English (C1)  
Diploma de Traducator Ministerul Culturii- Domeniu Economic 

Franceză 
Utilizator 

elementar    
Utilizator 

elementar   
Utilizator 

elementar   
Utilizator 

elementar   
Utilizator 

elementar   

Italiana 
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

elementar   

 
 

Competenţe de comunicare  ▪ Abilităţi excelente de lucru în echipă 

▪ O bună capacitate de integrare în medii culturale diferite 

▪ Abilităţi foarte bune de comunicare și negociere  

▪ Experienţă în livrarea de programe de training in-house  
 

Competenţe organizaţionale/ ▪ Abilităti de leadership  
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ANEXE 

  

 

 

manageriale  ▪ Aptitudini de coordonare echipă 

▪ Punctualitate și respectarea termenelor limită 

▪ Atenţie deosebită la detalii 
 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

▪ Creare de prezentări în PowerPoint conform unor standarde extrem de riguroase pentru 
comunicarea de afaceri 

▪ Bun organizator – planificare de traininguri, inclusiv partea de logistica 

▪ Utilizare de intrumente specifice metodologie de management de proiect 

▪ Capacitatea de a lucra eficient sub presiune și cu termene limită strânse 
 

Competenţe informatice ▪ O bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office™ (2007, 2010, 2013) 

▪ O bună cunoaştere a Microsoft Visio 

▪ O foarte bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, reţelelor sociale și 
a altor  resurse web 
 

Alte competenţe ▪ O afinitate deosebită pentru cercetarea fenomenelor complexe 

▪ Capacitate de sinteză si analiză a fenomenelor complexe de afaceri  

▪ Capacitate de autoperfecționare-autodidact 

▪ Capacitatea de a gestiona și ințelege propriile emoții, dar și pe cele ale celorlalți; empatie 

Permis de conducere  Permis auto categoria B obținut în Septembrie 2005 

 Disponibile la cerere 

 

▪ Diplome şi certificatelor de calificare 

▪ Recomandări  

▪ Lista de publicații științifice, participări și prezentări la conferințe  


