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EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
 

Aprilie 2017-prezent 
 
 

 
 
 

Aprilie 2015 - prezent 

Digital Marketing Strategist (țările nordice) 
IBM România 

 Planificarea campaniilor digitale din perspectiva tacticilor de marketing și a 
bugetului 

 Plasarea acestora în piață și urmărirea rezultatelor 
 Otimizarea campaniilor în timp optim 
 Măsurarea rezultatelor și implementarea practicilor bune 

 
Specialist Evenimente pentru țările nordice 
 IBM România  

 Organizarea evenimentelor locale începând cu participarea activă la planificarea 
acestora, asigurarea execuției și finalizând cu monitorizarea rezultatelor. 

 Crearea structurii evenimentului 
 Urmărirea, gestionarea și responsabilitatea îndeplinirii conform standardelor, 

proceselor, procedurilor, regulilor și bunelor practici, a tuturor activităților legate de 
desfășurarea evenimentului 

 Negocirea cu agenția privind costul/locațiile/ facilitățile 
 Asigurarea cadrului legal desfășurării evenimentului 
 Întocmirea raportului de performanță al evenimentului, prezentarea concluziilor și 

recomandărilor pentru îmbunătățirea procesului de execuție 
 
Tipul sau sectorul de activitate Privat 
 

Iulie 2012  - Aprilie 2015 Specialist campanii de marketing (Software) pentru țările nordice 
 IBM România  

 Asigurarea desfășurării completă a tacticilor de marketing de la planificare, 
management la execuție și analiza rezultatelor 

 Gestionarea desfășurării etapelor campaniilor de marketing aflate în portfoliu 
 Analizarea rezultatelor campaniilor de marketing și sugerarea metodelor de 

îmbunătățire 
 Planificarea și executarea campaniilor 
 Întocmirea scriptului de creație și strategie media pentru agenție și asigurarea că 

sunt implementate în conformitate cu instrucțiunile 
 Utilizarea platformelor social media pentru promovarea campaniilor de marketing 
 Monitorizarea și măsurarea performanțelor campaniilor 

 
Tipul sau sectorul de activitate Privat 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
 
 
 

Octombrie 2011 - Iunie 2012  Specialist campanii de marketing (Hardware) pentru România 
IBM România  

 Planificarea și coordonarea activităților de marketing 

 Urmărirea evoluției activităților și asigurarea rezultatelor acestora 

 Analizarea rezultatelor și prezentarea acestora echipei din regiune 
 Implementarea aplicațiilor software și instruirea utilizatorilor 
 Preia și analizeaza solicitările clienților referitoare la utilizarea aplicațiilor si oferă 

soluții 

 Identifică și aplică soluții de creșterea satisfacției clienților 

 Comunică defecte și monitorizează închiderea lor conform cu fluxul implementat 
cu ajutorul instrumentelor specifice proiectului in care este implicat 

 Capacitate de asimilare a soluțiilor IT oferite de companie și a fluxurilor de lucru în 
domeniul IT 

 
Tipul sau sectorul de activitate Privat 
 
 

August 2011 - Octombrie 2011 Stagiu (Internship) in Marketing 
IBM România  

 Gestionarea bazelor de date interne ale companiei 
 Monitorizarea listelor de audienta inainte și după eveniment 
 Incărcarea listei de audiență în sistem 
 Rapoarte privind progresul și rezultatele evenimentelor 
 Analize de piață privind competitorii   

Tipul sau sectorul de activitate Privat 

2014 - prezent  Doctorand în Economie (Școala doctorală de Marketing)  - ASE  
 

2011 - 2014  Master – Marketing Internațional  - ASE 
Disertație - Managementul relației cu clienții 

2011 - 2014  Programul pentru pregătirea personalului didactic (Modulul II)  
2008 - 2011  Facultatea de Management – Administrație publică (ASE)  

Licența în Resurse Umane 
 

2008 - 20011  Centru de cercetare și formare Jean Francoise Champollion  
Licența în Administrație Socială și Economie 

 
2008 - 2011  Programul pentru pregătirea personalului didactic (Modulul I)  
2007- 2010  Relații Economice Internaționale - Finanțe – Bănci (Universitatea Româno-

Americană) 
 Licența în Monedă 
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  Curriculum Vitae  

COMPETENΤE PERSONALE   
 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2  C2  C1  C1  C1  
   

Franceză B2  B2  B1  B1  A2  
  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 

experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Capacitatea organizațională și coordonarea în cadrul grupurilor de lucru pe proiect și 
activitățile care necesită munca în echipă. Aptitudinile de conducere, capacitatea de a lua 
decizii sub presiunea timpului. Capacitatea de a stabili și atinge obiectivele 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

▪ Abilitatea de a lucra în echipă, adaptare rapidă la situații noi, sociabilă, adaptabilitate la 
diversitatea culturală, bune competențe de comunicare corectă și eficientă, tact în situații 
delicate, dorință de perfecționare continuă, atenție la detalii, capacitate de negociere și 
prezentare 

Competenţe informatice  ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Lotus Symphony, Share Point, 
PiXLR, Canva, Hyperion, cunoștințe despre baze de date 

Permis de conducere  ▪ B 
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   
 

 
 

Publicaţii 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Conferinţe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seminarii 
 

▪ Online marketing study: How to optimize digital marketing campaigns using 
modern tools? 
▪ How big data can offer an optimized realistic overview in marketer research 
▪ A study of Online User’s Behaviour towards Facebook Social Network 
▪ The power of interconnectivity in intelligent technologies as a way to increase 

environment protection awareness and implication 
▪ The importance, content, structure and design of landing pages in online marketing 

campaigns: a qualitative and quantitative approach towards the IT industry 
▪      The impact of conversations from social media over the brand image of the cloud 

computing providers. 
▪ Provocări și oportunități în asigurarea unei strategii unitare de brand în 

marketingul online 
 

 
 

▪ Participarea la cea de-a 8-a Conferință Internațională de Management, Economie și 
Audit (Alba-Iulia 7- 8 Noiembrie 2014) 
▪ Participarea la Conferința B.EN.A. Ingineria mediului și dezvoltare durabilă (Alba Iulia 

– Mai 28- 30 2015) 
▪ Participare la modulul de sesiuni de formare privind metodologia cercetării și 

diseminarea rezultatelor cercetării doctorale care a avut loc în Poiana Brașov pe 
perioada de 24-27 septembrie din cadrul programului "Sprijin pentru doctoranzi 
in domeniul stiintelor economice - posdru/187/1.5/S/155656 
▪ Participarea la Conferința Proiectului "Sprijin pentru doctoranzi in domeniul 

stiintelor economice - posdru/187/1.5/S/155656ce a avut loc la Poiana Brasov 
desfășurată între 5-7 noiembrie cu articolul intitulat - Provocări și oportunități în 
asigurarea unei strategii unitare de brand în marketingul online.  
▪ Participarea la cea de-a 26-a Conferinta Internațională IBIMA (International Business 

Information Management Association) – Madrid, 11-12 Noiembrie 2015 
 
 

▪ Participarea la cele 12 seminarii din cadrul programului "Sprijin pentru doctoranzi in 
domeniul stiintelor economice - posdru/187/1.5/S/155656” 
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