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INFORMAŢII PERSONALE FILICHE (ANDRONIE) IRINA ELENA  
  

 

Str. Drobeta, nr.19, Bucuresti,   

 0744448301         

irina.andronie@yahoo.com  

Sexul Feminin | Data naşterii 11/01/1983 | Naţionalitatea Romana 

 

   
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

 FEBRUARIE 2006 – PREZENT Corporate Major Account Representative 

 Orange Romania S.A., Bucuresti, www.orange.ro  

 ▪ Gestionarea unui portofoliu de peste 500 clienți Corporate ; 

▪ Oferirea de suport în timp real pentru conturile corporate din portofoliu- atât informații cât și 
procesarea de modificări; 

▪ Tratarea reclamațiilor și propunerea de soluții; 

▪ Cross selling; 

▪ Întâlniri lunare cu clienții din portofoliu pentru menținerea și dezvoltarea unei relații eficiente 
de afaceri; 

▪ Cooperarea permanentă cu echipa de vânzări, echipa de activări, echipa tehnică si echipa 
backoffice pentru o satisfacere cât mai bună a nevoilor clienților; 

▪ Realizarea de rapoarte și analize de consum pentru eficientizarea costurilor. 
Telecomunicatii 
 

 IANUARIE 2004 – FEBRUARIE 2006 Customer Care Representative /Corporate Customer Operation Representative 

Orange Romania S.A., Bucuresti, www.orange.ro 
▪ Răspunsuri prompre și eficiente la cererile clienților și rezolvarea reclamațiilor acestora;  

▪ Modificari în profilul numerelor de telefon ale clienților; 

▪ Oferirea de support pentru echipa care se ocupă de vânzarea directa; 

▪ Suport și trainer pentru noii angajati în departamentul customer care. 
Telecomunicatii  

  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

OCTOMBRIE 2012 -PREZENT 

   

Academia de Științe Economice, București , Facultatea de Management  
▪ Lucrare doctorat cu tema Impactul comportamentului organizațional asupra performanței 

economice 

 

IUNIE 2005 –MARTIE 2007 Diploma master   

 Școala Natională de Studii Politice și Administrative, București, Facultatea de Comunicare 

și Relații Publice 

▪ Comunicare managerială și resurse umane 

 

OCTOMBRIE 2001 – IUNIE 2005 Diploma licenta  

 Academia de Stiinte Economice, Bucuresti , Facultatea de Comert 

▪ Economia Turismului si Serviciilor 
 

SEPTEMBRIE 1997- IUNIE 2001 Diploma de bacalaureat  

 Colegiul National Gheorghe Rosca Codreanu  

 ▪ Profil matematică-fizică  

 
 

COMPETENΤE PERSONALE  

 

LIMBA MATERNĂ 

 

Română 
  

http://www.orange.ro/
http://www.orange.ro/
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ALTE LIMBI STRĂINE 
CUNOSCUTE 

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

ASCULTARE CITIRE 
PARTICIPARE LA 
CONVERSAŢIE 

DISCURS ORAL  

Engleza  C2 C2 C1 C1 C1 

Franceza B1 B1 A2 A2 A2 

 

 

 

COMPETENŢE SOCIALE ▪ Bune competențe de comunicare orala, scrisa și la telefon obținute prin interactiunea cu 

clienții din portofoliu și prin participarea la cursuri  în cadrul companiei Orange Romania S.A: 
 “Think on your feet” – workshop de competente verbale; 

 “E-mail Intelligence and Writing Dynamics with Interact development” – 

workshop pentru dobândirea de aptitudini de scriere e-mailuri clare și 
convingătoare;  

 “Effective Telephone Techniques” – curs pentru dezvoltarea aptitudinilor de 

comunicare la telefon; 

▪ Spirit de echipa demonstrat în cadrul desfășurării diferitelor proiecte de echipă pentru 

optimizarea lucrului cu clientii cât și prin colaborarea cu echipa de vânzări; 

▪ Capacitate de asimilare noi informatii si abilitati dezvoltate intr-un domeniu mereu în 

schimbare și prin lucrul cu clienți cu cerințe speciale unde adaptabilitatea este esentiala.  

 

 

COMPETENŢE  

ORGANIZAŢIONALE/ 
MANAGERIALE 

▪ Bune  competențe organizaționale dobandite prin interactiunea cu clienții din portofoliu și 

prin participarea la cursuri: 
 Managing Yourself and Those Around You - workshop de dezvoltare a 

inteligenței emotionale pentru a crea relații eficiente cu cei din jur și dezvoltarea 
de alități de networking, training intern Orange Romania S.A.; 

 Time management – metode de gestionare a timpului pentru mărirea eficientei 

proiectelor – training intern Orange Romania S.A; 

▪ Capacitatea de autoperfecționare/ autodidact dobandită pe parcursul activității ca 

manager de conturi corporate prin permanenta preocupare in optimizarea proceselor cat si 
prin participare la cursuri: 
 Competente antreprenoriale, Certificatul de Absolvire ANC, iunie 2017;  

 Evaluator în sistemul formării profesionale, Certificatului de Absolvire ANC, 
martie 2017; 

 Dezvoltare manageriala, în cadrul proiectului Busines Start Up, 2010; 

 Management de proiect, în cadrul proiectului Busines Start Up, 2010; 

▪ Competente  de sinteza si analiza dobandite prin realizarea de rapoarte și propuneri de 

îmbunătățiri activități în concordanță cu atribuțiile de reprezentant conturi corporate; 

▪ Competente de prezentare dobandite ca reprezentant al colegilor în forumul angajatilor. 

 
 

COMPETENŢE INFORMATICE ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
 
 

PERMIS DE CONDUCERE ▪ B din 2004 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  
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PUBLICAŢII 

 

CONFERINŢE 

 

▪ Correlation between Human Behavior and Economic Organization Behavior  Eastern 
Europe - Regional Level Analysis, International Journal of Trends in Economics Management and 

Technology,  2017; 

▪ Modelul uman pentru dezvoltarea organizațiilor economice, Conferința Economică 

Națională CEN, 2017; 

▪ Good practices in professional development and training programmes based on 
communication technologies, multimedia and eLearning, International Scientific Conference 

eLearning and Software for Education Bucharest; 2016; 

▪ - Learning and Leadership, Key Success Factors in the Globalized Economy, The 11th 

International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest; 2015; 

▪ On-Line Learning, a Solution for Human Resources Development in 
Organisations, The 10th eLearning and Software for Education Conference - eLSE 2014; 

▪ Education and Unemployment in the Knowledge-Based Society, 4th Conference on 

Law & Social Order, 2014; 

▪ Organizational Behavior and Productivity. Comparative Study;  Metalurgia 

International; 2013 

▪ Provocările comportamentului organizaţional în era informaticii - Conferinta 

Economica Naţionala  CEN 2013 
ANEXE  

 ▪ Disponibile la cerere 
 

 


