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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Martie 2018 prezent

Noiembrie 2017 Martie 2018

Specialist în Relații Publice
Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, Bd.
Republicii, nr. 226, Pitești

moderarea (E)MISIUNII GENERAȚIEI, proiect
realizat și susținut de către Colegiul Ecologic
”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, difuzat pe
postul de televiziune Absolut TV (contactarea
invitaților etc.)

asigurarea și mentinerea unei imagini unitare
a firmei, în acord cu politica generală a
acesteia

elaborarea și publicarea tuturor materialelor
de prezentare a firmei

pregătirea evenimentelor de promovare a
imaginii firmei

editarea comunicatelor de presă, prezentărilor
companiei, articolelor pentru website,
broșurilor etc.

comandarea materialelor promoționale pentru
diverse evenimente, organizarea seminariilor
și conferințelor

menținerea relațiilor profesionale cu partenerii
externi

Secretară
S.C. AGEXIM SPEDITION S.R.L., Bd. I.C.
Brătianu, nr. 48-52, Pitești
•
•
•
•
•

înregistrarea, administrarea, organizarea și
trimiterea documentelor către clienții firmei;
primirea, înregistrarea și distribuirea
corespondenței;
întâmpinarea vizitatorilor și îndrumarea acestora;
elaborarea și redactarea diverselor documente și
situații cerute de către manager;
asigurarea suportului administrativ (necesar
rechizite, birotică, protocol) pentru toate
departamentele companiei;

•
•

asigurarea protocolului în timpul întâlnirilor;
primirea, filtrarea și transmiterea apelurilor
telefonice.
Tipul sau sectorul de activitate: Administrativ

Octombrie 2014 –
noiembrie 2017

Specialist în relaţii cu publicul
S.C. FAST FINANCE FINDER S.R.L., Bd. I.C.
Brătianu, nr. 48-52, Piteşti
•
•

Principalele activități desfășurate țin de
secretariat, relații cu publicul și sunt
administrative.
În cadrul societăţii sunt desemnată Responsabil
Mediu în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor,
terminând cursul destinat acestei activităţi.
Tipul sau sectorul de activitate: Administrativ

Ianuarie 2017 –
iunie 2017

Realizator emisiune „Nouă ne Pasă”
Televiziunea Absolut TV, Piteşti, Argeş
•

Emisiunea socială ”Nouă ne Pasă” aducea în
atenția telespectatorilor cazuri sociale, probleme
grave de sănătate cu care se confruntă locuitorii
județului Argeș. Scopul principal al acestui proiect
a fost de a ajuta pe cei aflați în impas, prin
intermediul oamenilor, aceştia formând astfel şi
publicul emisiunii.
Tipul sau sectorul de activitate: Jurnalism

Februarie 2013 –
Martie 2013

Operator sondaje de opinie
S.C. PROFESSIONAL CONSTRUCT and
SERVICE SOLUTION S.R.L., Str. Balotești, nr.
81D, Piteşti
Tipul sau sectorul de activitate:
Jurnalism/Publicitate/Comunicare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2014 – 2016

2011 – 2014

Diplomă de master
Universitatea din Pitești, Facultatea de Știinte SocioUmane, specializarea „Comunicare organizațională”
Diplomă de licenţă
Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe SocioUmane, specializarea Jurnalism

,

2007 - 2011

Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic Ion Cantacuzino, Piteşti

August 2013

Curs
Școala de Vară cu tema “Profesia de jurnalist – tranziția de la școală la
viața activă”, Sulina, 19-22 august
Organizat de Facultatea de Științe Socio-umane, Universitatea din
Pitești

COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă

Română
ΙNΤELEGERE

Alte limbi străine cunoscute
Engleza

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

"Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională", eliberat de Liceul
Teoretic Ion Cantacuzino

Franceza

A2

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul
de muncă

Competenţă digitală

B2

B2

A2

A2

Abilități de comunicare interpersonală, capacitate de organizare în scris și discurs
oral, disponibilitate pentru învățare în timp relativ scurt.
Spirit organizatoric, muncă în echipă, analizarea sarcinilor și împărțirea
responsabilităților, monitorizarea lucrului echipei, spirit analitic, dezvoltare
profesională.
O bună cunoaștere a activităților de secretariat și care țin de organizarea și
prioritizarea sarcinilor la locul de muncă.
Coordonarea unei echipe de personal administrativ formată din patru persoane m-a
ajutat la cunoașterea naturii umane comportamentale, reușind să rezolv orice
problema ivită, de natură conflictuală sau nu printr-o atitudine obiectivă și corectă.
Cunoașterea și aplicarea normelor de sănătate și securitate in muncă și a normelor
pentru prevenirea și stingerea incendiilor.
AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
"Certificat de competențe digitale", eliberat de Liceul Teoretic Ion Cantacuzino Pitești
Permis de conducere

Posed permis de conducere, categoria B

Certificări

Distincții

"Certificat de participare la seminarul EFCA – pe teme de Cetățenie Europeană",
eliberat de ASOCIAȚIA YF – YOUTH&FUTURE, Martie 2012

Premiu Special pentru lucrarea "Stereotipuri de gen în folosirea telefonului mobil, analiză
de reclame tv", în cadrul sesiunii de comunicări Științifice studențești "Studii și cercetări
în științele socio-umane", 17-18 mai 2013
Premiu I pentru lucrarea "Reprezentarea persoanelor în vârstă în reclame", în cadrul
sesiunii de comunicări Științifice studențești "Studii și cercetări în științele socio-umane",
12 mai 2012
Premiul I pentru lucrarea "Strategii de comunicare cu tinerii în reclamele tv", în cadrul
sesiunii de comunicare științifică studențească Cercetarea științifică studențească în
mileniul al III-lea, 16-17 mai 2014

