
 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAŢII PERSONALE

Nume BUDEANU Georgeta

Adresă  Localitate Pantelimon, judet Ifov, Romania

E-mail gina_budeanu@yahoo.com
Naţionalitate Romana
Starea Civilă Casatorita
Data naşterii 27 iunie 1968

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până 
la)

03.2014 – prezent: Sucursala Servicii Express – Director
11.2013 – 03.2014: Sucursala Servicii Express – Director Interimar

• Numele şi adresa 
angajatorului

CN Posta Romana SA – Sucursala Servicii Express - Bd. Dacia Nr. 
140, 020065, sector 2, Bucuresti, Romania

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate

Servicii Express si de Curierat

• Funcţia sau postul 
ocupat

Director

• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi

• Asigurarea  prin  analizarea  tuturor  activităţilor  desfăşurate, 
dispunând  măsuri  corespunzatoare;  Asigurarea  prin   informarea 
operativă  a  conducerii  C.N.P.R.  asupra  desfăşurării  activităţii 
Sucursalei Servicii Express şi principalele măsuri luate pe parcurs;

• Indrumarea si coordonarea activitatii Sucursalei Servicii Express cu 
privire la strategia de redresare, dezvoltare si eficientizare;

• Stabilirea  Strategiei  de  Redresare  Dezvoltare  si  Eficientizare  a 
activitatii SSE;

• Stabilirea Obiectivelor Strategice si Specifice ale SSE;
• Stabilirea  Planului  de  Masuri  in  vederea  indeplinirii  obiectivelor 

asumate pe care le supune aprobarii conducerii CNPR;
• Organizerea şi conducerea activităţile Sucursalei în conformitate cu 

dispoziţiile  legale  în  vigoare,  a  ordinelor,  regulamentelor, 
instrucţiunilor şi convenţiilor încheiate de C.N.P.R.; 

• Asigurarea condiţiilor pentru elaborarea şi realizarea acţiunilor de 
normare  a  muncii,  precum  şi  pentru  aplicarea  normelor  şi 
normativelor la toate activităţile şi categoriile de personal;

• Reprezentarea intereselor administraţiei  în  relaţiile  cu sindicatele 
constituite  în  cadrul  Sucursalei  si  luarea  de  masuri  pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, folosirea raţională a forţei de 
muncă şi a timpului de lucru in cadrul Sucursalei Servicii Express;

• Analizarea  datele  de  trafic  în  vederea  stabilirii  şi  prognozării 
tendinţelor de dezvoltare ale serviciilor express, urmărind nivelele 
atinse pentru indicatorii de calitate sau de eficienţă economică; în 
acest  sens,  face  propuneri  compartimentului  de  specialitate  din 
cadrul C.N.P.R. asupra necesităţii introducerii şi efectuării reclamei 
comerciale pentru serviciile express;
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• Asigurarea realizarii indicatorilor de performanţă şi a standardelor 
de calitate, la nivelul Sucursalei Servicii Express;

• Urmărirea realizarii veniturilor şi a cheltuielilor conform BVC stabilit 
de C.N.P.R.; 

• Participarea la realizarea de studii efectuate de C.N.P.R. în legatură 
cu:  portofoliul  de  clienţi,  clienţi  potenţiali,  cererea  de  servicii 
express, situaţia mediului  concurenţial  şi orice alte informaţii  din 
domeniul specific; 

• Solicitarea  de  propuneri  privind  îmbunătăţirea  serviciilor  actuale 
sau oportunităţile de lansare de noi servicii; 

• Asigurarea  managementul  contractelor  încheiate  de  catre 
Departamentul Vanzari din cadrul Sucursalei si de catre C.N.P.R. cu 
diverşi parteneri pentru realizarea serviciilor express; 

• Urmăreşte  asigurarea  în  termen  a  documentaţiei  tehnico-
economice necesare pentru realizarea lucrărilor de investiţii;

• Urmărirea elaborarii proiectelor de plan anual de aprovizionare;
• Urmăreşte  utilizarea  eficientă  a  mijloacelor  materiale  şi  băneşti, 

precum şi apărarea integrităţii patrimoniului încredinţat;
• Aprobarea  itinerariilor  pe  care  se  transportă  trimiterile  express, 

avizează planurile de îndrumare ale trimiterilor express;
• Urmărirea  utilizarii  raţionale  a  mijloacelor  de  transport  auto 

repartizate pentru efectuarea itinerariilor CPA Prioripost; 
• Urmăreşte  ponderea  cheltuielilor  cu  transportul  poştal  în  totalul 

cheltuielilor Sucursalei;
• Urmărirea  şi  analiza  modul  de  evidenţiere/rezolvare/raportare  a 

reclamaţiilor/  sesizărilor  şi  rapoartelor  de  neconformitate 
referitoare  la  calitatea  prestaţiilor  express,  în  conformitate  cu 
reglementările în vigoare;

• Executarea  control  direct  asupra  activităţii  subunităţilor  poştale 
operative  din  cadrul  C.N.P.R.,  privind  executarea  serviciilor 
express,  precum  şi  asupra  activităţii  desfăşurate  de 
compartimentele din cadrul Sucursalei Servicii Express;

• Răspunderea de gestionarea imaginii Sucursalei Servicii Express; 
• Furnizarea  informaţiilor  de  interes  public,  în  limita  prevederilor 

legale;
• Asigurarea şi  răspunderea de aplicarea normelor de pază contra 

incendiilor în raport cu specificul Sucursalei Servicii Express; 
• Reprezintarea şi urmărirea apărarii intereselor Sucursalei în relaţiile 

cu persoanele  fizice  şi  juridice,  autorităţile  şi  instituţiile  publice, 
organe jurisdicţionale;

• Emiterea de decizii  la nivelul  Sucursalei Servicii  Express în limita 
atribuţiilor prevăzute în R.O.F. 

• Perioada (de la – până 
la)

11.2013 – 03.2014 

• Numele şi adresa 
angajatorului

CN Posta Romana SA - Bd. Dacia Nr. 140, 020065, sector 2, 
Bucuresti, Romania 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate Departament Optimizare Operationala

• Funcţia sau postul 
ocupat

 Sef Departament

• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi

• Optimizare subunitati postale;
• Elaborare stategie si politica de vanzari retail;
• Politica tarifara si optimizarea portofoliului de produse.

• Perioada (de la – până 
la)

06.2013 – 08.2013: 

• Numele şi adresa 
angajatorului

CN  Posta  Romana  SA  -  Bd.  Dacia  Nr.  140,  020065,  sector  2, 
Bucuresti, Romania
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• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate

Biroul Vanzari Corporate

• Funcţia sau postul ocupat Sef Birou
• Principalele activităţi şi  

responsabilităţi
• Implementarea acţiunilor de cercetare de piaţă iniţiate de CNPR;
• Elaborarea  prognozelor  privind  dezvoltarea  activităţilor  efectuate 

pe bază de contracte;
• Participarea  la  evenimente  regionale  (targuri,  expozitii  etc.), 

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

• Identificarea oportunităţilor  de creştere a veniturilor  (dezvoltarea 
extensivă si intensivă a activităţilor comerciale);

• Identificarea nevoilor clientilor si luarea de  măsuri pentru pentru 
adaptarea ofertei de servicii  in colaborare cu compartimentele de 
specialitate, in limitele politicii comerciale;

• Coordonerea si  indrumarea activitatatii  de contactare a clienţilor 
ţintă; verificarea elaborarii şi gestionarii bazei de date cuprinzând 
clienţii contactaţi, precum şi analizarea şi prelucrarea informaţiilor 
generate de activitatea de vânzare  cu clienţii;

• Intocmirea contractelor precum si ofertelor indicative sau ofertelor 
ferme pentru clienţii  existenţi  sau nou atraşi,  precum şi în cazul 
unor solicitări pentru oferirea de produse personalizate în condiţii  
atipice faţă de produsele de bază ale CN Posta Romana SA sau de 
prevederile cuprinse în normele şi procedurile în vigoare; în funcţie 
de  termenii  şi  condiţiile  solicitate  de  clienţi  pentru  pregătirea 
ofertelor,  solicită  avizul  directorului  de  resort  si  direcţiilor  de 
specialitate;

• Perioada (de la – până 
la)

01.2011 – 05.2012 

• Numele şi adresa 
angajatorului

CN  Posta  Romana  SA  -  Bd.  Dacia  Nr.  140,  020065,  sector  2, 
Bucuresti, Romania

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate Mass Media 

• Funcţia sau postul ocupat repsponsabil relatii mass – media Regiunea Bucuresti
• Principalele activităţi şi  

responsabilităţi
• organizarea de intalniri cu jurnalistii;
• intalniri informale sau prilejuite de diverse evenimente;
• prezentarea DRP Bucuresti, obiective de management;
• solutionarea problemelor sesizate, raspunsuri si luari de pozitie la 

diferite probleme aparute;
• anunturi referitoare la incidente;
• date tehnice referitoare la anumite servicii;
• raspunsuri la probleme aparute inopinat;
• solutionarea  unor  disfunctionalitati  sau  reclamatii  ale  presei  la 

adresa functionarilor postali sesizate public.

• Perioada (de la – până 
la)

10.2010 – 05.2012 

• Numele şi adresa 
angajatorului

CN  Posta  Romana  SA  -  D.R.P.  Bucuresti  - Bd.  Dacia  Nr.  140, 
020065, sector 2, Bucuresti, Romania 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate Serviciul Marketing Vanzari 

• Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu
• Principalele activităţi şi  

responsabilităţi
• coordonarea echipei de vanzari;
• analiza si monitorizare venituri si cheltuieli;
• urmarire contracte ( 632 contracte);
• sondaje de piata, contactare si intalniri clienti, urmarire contracte, 

negociere si incheiere contracte;
• suport clienti;
• elaborare strategii comerciale;

Pagina 3 - Curriculum vitae -
    BUDEANU GEORGETA



• implementare proiecte;
• coordonare si suport activitate de vanzari 248 subunitati postale;
• organizare si participare evenimente, campanii, concursuri, analiza 

si  urmarire  rezultate  privind  calitatea,  centralizare  si  raportare 
date;

• urmarire facturi,  propuneri si implementare masuri de crestere a 
veniturilor  si  calitatii,  instruiri  ale  salariatilor  (  agenti  vanzari, 
diriginti, oficianti).

• Perioada (de la – până 
la)

01.2007 – 10.2010

• Numele şi adresa 
angajatorului

CN  Posta  Romana  SA  -  D.R.P.  Bucuresti  - Bd.  Dacia  Nr.  140, 
020065, sector 2, Bucuresti, Romania

• Funcţia sau postul ocupat Diriginte Oficiul Postal 24

• Principalele activităţi şi  
responsabilităţi

• coordonarea  activitatii  subunitatii  postale  din  punct  de  vedere 
organizatoric, administrativ si financiar;

• analiza si urmarire venituri si cheltuieli;
• rezolvare reclamatii;
• realizare indici de performanta;
• centralizare si raportare date pentru un numar de 65 salariati.

• Perioada (de la – până 
la)

01.2005 – 10.2007 

• Numele şi adresa 
angajatorului

D.R.P. Bucuresti - Oficiul Zonal Sector 2 

• Funcţia sau postul ocupat Inspector exploatare postala
• Principalele activităţi şi  

responsabilităţi
• coordonare si control a subunitatilor postale subordonate;
• centralizarea si raportarea datelor conform cerintelor;
• suport activitate operationala;
• rezolvare reclamatii.

• Perioada (de la – până 
la)

01.1996 – 01.2005

• Numele şi adresa 
angajatorului

D.R.P. Bucuresti - Oficiul Postal 49

• Funcţia sau postul ocupat Oficiant Superior
• Principalele activităţi şi  

responsabilităţi
• activitate verificare, coordonare si organizare oficiu postal

• Perioada (de la – până 
la)

01.1990 – 01.1996

• Numele şi adresa 
angajatorului

D.R.P. Bucuresti - Oficiul Postal 49

• Funcţia sau postul ocupat Oficiant Specialist
• Principalele activităţi şi  

responsabilităţi
• activitate ghiseu : incasari facturi, achitari, prestari servicii postale, 

relatie front-office clienti

• Perioada (de la – până 
la)

01.1989 – 01.1990,

• Numele şi adresa 
angajatorului Scoala Generala clase I– X Costesti, Vrancea

• Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor Franceza-engleza

STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALIZARE

• Perioada (de la – până la) 2010 - 2012
• Numele şi tipul instituţiei Bucuresti – Universitatea Politehnica Bucuresti – Master: Comunicare 
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de învăţământ Manageriala
• Numele calificării primite Diploma de Master 

• Perioada (de la – până la) 2006 - 2009 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Bucuresti – Facultatea Stiinte Juridice si Administrative 
Specializarea Finante Banci – Universitatea “Gheorghe Cristea”

• Numele calificării primite Diploma de Licenta
• Perioada (de la – până la) 2001 - 2004 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ Bucuresti -  Scoala Postliceala de Posta “Gheorghe Airinei”

• Numele calificării primite Diploma de Absolvire

• Perioada (de la – până la) 1982 - 1986 
• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ Focsani – Liceul Industrial nr. 4

• Numele calificării primite Bacalaureat

CURSURI SI SPECIALIZARE 2015 – Bucuresti – curs manager proiect (Autoritatea Nationala  
pentru calificari);
2011 - Bucuresti – Universitatea Politehnica Bucuresti Master 
Comunicare Manageriala si Consultanta de imagine;
2012- curs manager Vanzari
2006 - 2009 Universitatea Gheorghe Cristea – Facultatea de Stiinte 
Economice Juridice si Administrative, Specializarea Finante Banci;
2007 – Curs Managementul Calitatii – TQM Timisoara;
2002-2004 – Scoala Postliceala de Posta – Gheorghe Airinei 
Bucuresti;
1982 – 1986 Liceul Industrial nr. 4 Focsani.

SPECIALIZARI:  comunicare manageriala;
 management calitate;
Economist;
Manager - diriginte oficiu postal ; 
oficiant specialist;
operator p.c.

LIMBA MATERNĂ ROMANA

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

ENGLEZA FRANCEZA

• Abilitatea de a citi Avansat Avansat
• Abilitatea de a scrie Avansat Avansat
• Abilitatea de a vorbi Avansat Avansat

                                                                                              
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  

TEHNICE
abilitati operare PC (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint;  
Outlook)
Administrare baze de date UNIX, INFORMIX, VISUAL FOXPRO 3.0
Acrobat Reader
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

ARTISTICE

Sport; Calatorii; Muzica; Lectura; Pictura.

ALTE COMPETENŢE PERMIS CONDUCERE: CATEGORIA B – AN 2002
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