


Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Participă la elaborarea strategiei de ansamblu a Companiei şi urmăreşte 
realizarea obiectivelor strategice comerciale şi operaţionale;

 Participă şi se implica pro-activ în elaborarea şi/sau actualizarea, precum 
şi  in  monitorizarea  planului  de  implementare  a strategiei  generale  şi  a 
programelor   de  acţiuni/planuri  de  măsuri  sectoriale  anuale  şi/sau 
multianuale ale companiei în vederea asigurării  unui echilibru eficace al 
repartiţiei resurselor companiei pentru realizarea prioritaţilor cheie;

 Lansează  noi   proiecte  în  corelaţie  cu obiectivele  strategice  pe termen 
scurt, mediu şi lung;

 Participă  şi  susţine  proiectele  iniţiate  în  cadrul  CN  Poşta  Română  SA 
privind  introducerea  unor  tehnologii  de  vârf  şi  modernizarea  celor 
existente, de eficientizare a activitaţii în concordanţă cu strategia generală 
a companiei;

 Coodonează modul de derulare a serviciilor poştale şi financiare;
 Coordonează activitatea operaţională la nivel naţional;
 Asigură susţinerea la nivel global a activităţii de vânzări;
 Coordonează  elaborarea  de  propuneri  privind  alinierea  C.N.P.R.  la 

reglementările interne şi internaţionale privind calitatea.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA – Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada Martie 2014 –  Octombrie 2017

Funcţia sau postul ocupat Director – Sucursala Servicii Express

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Stabilirea strategiei de redresare, dezvoltare si eficientizare;
 Stabilirea obiectivelor strategice şi specifice ale SSE;
 Îndrumarea şi coordonarea activităţii Sucursalei Servicii Express cu privire 

la strategia de redresare, dezvoltare şi eficientizare;
 Asigurarea managementelor contractelor încheiate cu parteneri;
 Executare control direct asupra activităţilor subunităţilor poştale operative 

din cadrul C.N.P.R. privind executarea serviciilor express;
 Furnizarea informaţiilor de interes public în limita prevederilor legale.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA – Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Servicii Express şi de Curierat 

Perioada Septembrie 2013 – Martie 2014

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Optimizare Operaţională

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Optimizare subunităţi poştale;
 Elaborarea strategiei şi a politicii de vânzări retail;
 Optimizarea portofoliului de produse şi stabilirea unei politici tarifare.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA – Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada Iunie 2012  - August 2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef  Birou Vânzări Corporate
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale  Identificarea  oportunităţilor  de  creştere  a  veniturilor  (dezvoltarea 

extensivă si intensivă a activităţilor comerciale);
 Identificarea nevoilor clienţilor şi adaptarea ofertei de servicii  in limitele 

politicii comerciale;
 Elaborarea prognozelor privind dezvoltarea activităţilor efectuate pe bază 

de contracte;
 Coordonarea şi îndrumarea activitătii de contactare a clienţilor ţintă;
 Intocmirea contractelor precum şi ofertelor indicative sau ofertelor ferme; 
 Participarea la evenimente regionale (târguri, expoziţii etc.), organizarea 

de prezentări, briefing-uri, conferinţe de presă şi alte manifestări de acest 
fel.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA - Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada Ianuarie  2011 – Mai 2012

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Relații Mass Media

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Organizarea de intâlniri cu jurnaliştii;
 Intâlniri informale sau prilejuite de diverse evenimente;
 Prezentarea D.R.P. Bucureşti, obiective de management;
 Soluţionarea problemelor sesizate, răspunsuri şi luări de poziţie la diferite 

probleme apărute;
 Anunţuri referitoare la incidente;
 Date tehnice referitoare la anumite servicii;
 Răspunsuri la probleme apărute inopinat;
 Soluţionarea  unor  disfunctionaliţăti  sau  reclamaţii  ale  presei  la  adresa 

funcţionarilor poştali sesizate public.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA – Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada Octombrie 10 –  Mai 2012

Funcţia sau postul ocupat Șef Serviciu Marketing Vanzări

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Coordonarea echipei de vânzări;
 Analiză şi monitorizare venituri şi cheltuieli;
 Urmărire contracte ( 632 contracte);
 Sondaje de piaţă, contactare şi intâlniri clienţi, urmărire contracte, 

negociere şi încheiere contracte;
 Suport clienţi;
 Elaborare strategii comerciale;
 Implementare proiecte;
 Coordonare şi suport activitate de vânzări 248 subunităţi poştale;
 Organizare şi participare evenimente, campanii, concursuri, analiză şi 

urmărire rezultate privind calitatea, centralizare şi raportare date;
 Urmărire facturi, propuneri şi implementare măsuri de creştere a 

veniturilor şi calităţii, instruiri ale salariatilor (agenţi vânzări, diriginţi, 
oficianţi).

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA - D.R.P. Bucureşti - Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, 
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada Ianuarie 2007 – Octombrie 2010

Funcţia sau postul ocupat Diriginte - Oficiul Poştal 24
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Coordonarea  activităţii  subunităţii  poştale  din  punct  de  vedere 
organizatoric, administrativ şi financiar;

 Analiză şi urmărire venituri şi cheltuieli;
 Rezolvare reclamaţii;
 Realizare indici de performanţă;
 Centralizare şi raportare date pentru un număr de 65 salariaţi.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA - D.R.P. Bucureşti - Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, 
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada Ianuarie 2005 – Octombrie 2007

Funcţia sau postul ocupat  Inspector exploatare postala - Oficiul Zonal Sector 2

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Coordonare şi control a subunităţilor poştale subordonate;
 Centralizarea şi raportarea datelor conform cerinţelor;
 Suport activitate operaţională;
 Rezolvare reclamaţii.

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA - D.R.P. Bucureşti - Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, 
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada  Ianuarie 1996 – Ianuarie 2005

Funcţia sau postul ocupat  Oficiant Superior - Oficiu Poştal 49

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Activitate de verificare, coordonare şi organizare oficiu poştal

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA - D.R.P. Bucureşti - Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, 
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada  Ianuarie 1990 – Ianuarie 1996

Funcţia sau postul ocupat  Oficiant Specialist  - Oficiu Poştal 49

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

 Activitate ghişeu : încasări facturi, achitări, prestari servicii poştale, relaţie 
front-office clienţi

Numele şi adresa angajatorului CN Poşta Română SA - D.R.P. Bucureşti - Bd Dacia, Nr. 140, 020065, Sector 2, 
Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Operator naţional de servicii poştale şi de curierat din România

Perioada  Ianuarie 1989 – Ianuarie 1990

Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor Lb. Franceză -Lb. engleză

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Predare

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Generală clase I–X Costeşti, Vrancea

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate

Cadru didactic - Invăţământ

           Educaţie şi formare

Perioada 2010 - 2012

Calificarea / diploma obţinută Comunicare Managerială – Diplomă Masterat
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Universitatea Politehnică Bucureşti

Perioada 2006 - 2009

Calificarea / diploma obţinută Specializare Finanţe-Bănci – Diploma Licenţă

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Facultatea Ştiinţe  Juridice  şi  Administrative,  Universitatea “Gheorghe Cristea”, 
Bucureşti

Perioada 2001 - 2004

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Absolvire

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Şcoala Postliceală de Poşta “Gheorghe Airinei” - Bucureşti

Perioada 1982 - 1986

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare

Liceul Industrial nr. 4, Focşani

Cursuri şi Specializare 2015 - Bucureşti – Curs Manager Proiect  - Autoritatea Naţională pentru Calificări;
2011 - Bucureşti –Master Comunicare Manageriala şi Consultanţă de Imagine - 
Universitatea Politehnică Bucureşti;
2012 - Curs Manager Vânzări
2007 - Curs Managementul Calităţii – TQM Timişoara;

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) Lb. Română

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare 
scrisă

Limba Engleza C2 Nivel 
avansat

C2 Nivel 
avansat

C2 Nivel 
avansat

C2 Nivel 
avansat

B
2

Nivel 
intermediar

Limba Franceza
C2

Nivel 
avansat

C2
Nivel 

avansat
B2

Nivel 
intermediar

B2
Nivel 

intermediar
B
2

Nivel 
intermediar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate şi tact în comunicare interpersonală;
Orientare şi interes permanent  în activitatea curentă;
Punctualitate.
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Bune aptitudini manageriale, creativitate, seriozitate;
Iniţiativă si receptivitate la schimbare;
Interes permanent pentru perfecţionare în domeniul de activitate;
Calităţi  de planificare  şi  organizare  în  gestionarea concomitentă a mai  multor 
sarcini;
Spirit întreprinzător, caracter dinamic, cooperabil, capabil de a lucra în echipa;
Menţinerea  unui  standard  ridicat  al  calităţii  activităţii  in  condiţii  de  stress  de 
lungă durată;
Flexibilitate, loialitate şi etică profesională. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice

 MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express),
 Administrare baze de date UNIX, INFORMIX, VISUAL FOXPRO 3.0
 Operare Acrobat Reader

Competenţe şi aptitudini 
artistice

Lectură, Pictură, Muzică, Sport, Călătorii

Permis de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare
Referinţele pot fi furnizate la cerere
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