
 

CURRICULUM VITAE 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Manescu Ramona Cristina 

Adresă(e) Str. Linistei, Nr.15, 300288, Timisoara, Romania 

Telefon   Mobil: 0731335318 

Fax(uri)  

E-mail(uri) rmanescu@expertconsulting.ro 

  

Naţionalitate Romana 

  

Data naşterii 06.04.1981 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă / 

Domeniul ocupaţional 

S.C. Expert Consutling S.R.L  - Consultanta In Management 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 16.11.2009- Prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Consultant In Management 

mailto:rmanescu@expertconsulting.ro


Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Intocmirea de proiecte si lucrari specifice activitatii de dezvoltare economica si 

sociala: 

  Realizare de studii de fezabilitate 

   realizare planuri de afaceri  

   completare cereri de finantare 

   intocmire dosare de achizitii  

   intocmire dosare de plata 

   mentinere relatii cu institutile abilitate din domeniu  

   mentinerea contactului cu clientii 

- Predarea unor teme specifice de cursuri in cadrul programelor de trenning ale 

firmei 

- Intocmirea de strategii de marketing in cadrul planurilor de afaceri si a studiilor 

de fezabilitate;  

- Membru al echipei de consultanti desemnati in vederea implementarii diverselor 

contracte sau proiecte 

- Informarea conducerii cu privire la stadiul lucrarilor pe care le are in sarcina si la 

problemele ce apar in derularea acestora 

- Intocmirea unor campaniii de informare si constientizare pentru clienti specifici 

- Intocmirea situatiilor si  a evidentelor conform solicitarii conducerii firmei 

- Realizarea de activitati administrative conform solicitarii conducerii firmei 

- Informarea si distribuirea informatiilor specifice in randul echipei de consultanti  

- Asigurarea sustinerii in bune conditii a activitatilor de consultanta si instruire 

- Propunerea de masuri de imbunatatiri a activitatii proprii 

- Participarea la programul de instruire intern din firma si informarea cu tot ce este 

nou in domeniu  

- Respectarea , aplicarea si imbunatatirea continua a sistemului de management 

integrat calitate mediu   

Numele şi adresa 

angajatorului 

S.C. Expert Consulting S.R.L  - Piata Unirii, Nr. 6, Timisoara 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Consultanta in management 

  

Perioada 18.11.2010-02.05.2011 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Expert invatamant in cadrul proiectului Trepan – Regandirea si consolidarea culturii 

antreprenoriale prin furnizarea de instruire si dezvoltarea de parteneriate al nivel 

transnational 

 



Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Contributie la elaborarea programului de tutoriat pentru  grupele alocate 

- Supravegherea cursantilor si acordarea de consultanta pentru elaborarea 

planurilor de afaceri, precum si pentru clarificarea problemelor ridicate de catre 

cursanti  

- Analiza posibilitatii de implementare a planurilor de afaceri si acordarea de 

suport logistic pentru demararea unei afaceri  

- Pastrarea permanenta a legaturii cu echipa de lectori (din portugalia si de la 

universitatea din craiova), precum si cu managerul de trening al proiectului  

- Sustinerea proeictelor supervizate in competitia pentru desemnarea celor mai 

bune planuri de afaceri  

- Elaborarea si participarea la activitatea de recuperare a anumitor intalniri 

- Elaborarea de rapoarte cu privire la activitatea desfasurata si formularea de 

propuneri pentru imbunatatirea activitatii viitoare 

- Respectarea , plicarea si imbunatatirea continuu a sistemului de management 

integrat calitate-mediu 

Numele şi adresa 

angajatorului 

S.C. Expert Consulting S.R.L  - Piata Unirii, Nr. 6, Timisoara 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Proiectului Trepan – Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin 

furnizarea de instruire si dezvoltarea de parteneriate al nivel transnational selectat in 

cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Si cofinantat de Uniunea 

Europeana prin Fondul Social European 

Perioada 01.08.2004-15.11.2009 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Consultant in management 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

- Intocmirea de proiecte cu fonduri nerambursabile pentru mediul rural: 

   realizare de studii de fezabilitate 

   realizare planuri de afaceri  

   completare cereri de finantare 

   intocmire dosare de achizitii  

   intocmire dosare de plata 

   mentinere relatii cu institutile abilitate din domeniu  

   mentinerea contactului cu clientii 

Numele şi adresa 

angajatorului 

S.C. Studio Formenti& Partners S.R.L  - Str Memorandului, Nr. 73, Timisoara 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Consultanta in management 

Educaţie şi formare  

  



 

Perioada 

 

01.10.2000- 15.07.2004 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Inginer diplomat in profilul inginerie economica , specilizarea inginerie economica in 

agricultura 

Tema studiului practic la licenta: Strategia de marketing a produselor lactate 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţele cognitive şi funcţionale pe care le-am dobândit la disciplinele 

cuprinse în programul de studii al facultăţii de Management Agricol sunt: 

 Însuşirea principiilor şi mecanismelor din următoarele domenii: economie 

politică, amenajări turistice, informatică şi utilizarea calculatorului, 

management general, gastronomie şi oenologie, management financiar, 

protecţia consumatorului, bazele turismului, management turistic şi 

hotelier, turism cultural, serviciii turistice, economie agroturistică, 

economia produselor agroalimentare, alimentaţie publică, economia 

vânatului; 

 Însuşirea noţiunilor şi conceptelor specifice domeniilor complementare: 

drept, administraţie rurală, proiecte comunitare, impactul social şi cultural 

al turismului; 

 Formarea deprinderilor de comunicare în context profesional: comunicare 

managerială, negociere în agroturism, tehnici de negociere, relaţii publice; 

 Deprinderea strategiilor în domeniile: managementul fermelor 

agroturistice, marketing turistic, marketingul serviciilor, dezvoltare rurală, 

management strategic, managementul resurselor umane; 

 Aplicarea cunoştinţelor dobândite în cadrul organizaţiilor în care se 

efectuează stagiul de practică: proiecte economice în agroturism, studii de 

caz, managementul proiectului, tehnologii şi tranzacţii comerciale. 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului Din Timisoara –

Facultatea De Management Agricol 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii superioare 

 

Perioada 

 

11.02.2011 -17.02.2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Manager de proiect 



Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Competentele profesionale dobandite in cadrul cursului sunt: 

 Stabilirea scopului proiectului 

 Stabilirea cerintelor de management integrat  al proiectului 

 Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului 

 Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru 

proiect 

 Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect 

 Managementul riscurilor  

 Managementul echipei de proiect 

 Managementul comunicarii in cadrul proiectului  

 Managementul calitatii proiectului 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

       S.C. Lexim Grup S.R.L  Din Deva  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

       Studii superioare – specializare 

  

 

Perioada 

 

26.10.2009-07.11.2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Expert achizitii publice 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Comunicarea interpersonala 

 Perfectionarea pregatirii profesionale 

 Utilizarea calculatorului 

 Coordonarea muncii in echipa 

 Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire 

 Elaborarea documentatiei de specialitate 

 Analziarea legislatiei aplicabile specifice 

 Acordarea consultantei de specialitate 

 Planificarea achizitiilor publice 

 Derularea procedurilor de atribuire 

 Finalizarea procedurilor de atribuire 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

       S.C. Crfcapl S.R.L  Din Timisoara 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

       Studii superioare – specializare 

  



 

Perioada 

 

07.01.2007-28.02.2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Pregatire profesionala pentru dezvoltarea competentelor privind managementul 

prelucraii si marketingului produselor agricole si piscicole (incluzand managemntul 

calitatii)  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Introducere & management general 

 Date generale despre curs;  

 Structura si continut 

 Asteptarile participantilor la curs 

 Management general, viziune, misiune si obiective 

 Componente strategice ale afacerii 

Metode si instrumente de management 

 Managementul schimbarii 

 Controlling & reporting 

 Metode de management, comunicare, resurse umane 

Marketing 

 Concepte de marketing 

 Piata si cercetarea de  piata 

  planificarea produsului, marca / branding  

 Tehnici de cercetare a pietei 

 Mixul de marketing 

 Planul de marketing                   

 Productie & Managementul Calitatii 

 Managementul calitatii 

 Cerinte impuse de legislatia ue  

 Interfete ale sistemelor de calitate pentru producatorii din industria 

alimentara 

 Managementul igienei in productia alimentara  

 Calitatea produselor si serviciilor 

Contabilitate  & management financiar 

 Introducere in contabilitate 

 Bilant contabil, contul de profit si  pierdere 

 Analiza lichiditatilor, profitabilitate 

 Managementul costurilor 

 Controlling 

 Sistemul contabil din Romania 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentari punctuale 

 Fondurile europene – fondurile structurale si  fondurile pentru dezvoltare 

rurala 

 Tendinte pe piata internationala in comertul cu amanuntul al produselor 

alimentare  

 Aderarea romaniei la ue;  

 Oportunitati de afaceri  

 Tendinte pe piata din marea britanie si ungaria 

 Sectorul lactate  

 Sectorul carne 

  sectorul legume & fructe 

 Sectorul cereale 

Vizita de studiu vizite la aplicantii care au implementat cu succes proiecte sapard 

- retaileri, companii, organizatii 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de 

formare 

Proiect Europeaid/122297/D/Ser/Ro –Finantat Prin Sapard,  Masura 4.1. 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

       Studii superioare – specializare 

  

Limba maternă Romana  

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba ENGLEZA  
B2 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

elementar 

Limba ITALIANA  
B2 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 

elementar 

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

  



Competenţe şi abilităţi 

sociale 
 Capacitate de organizare in scris si discurs oral 

 Capacitate de a lua decizii sub stres 

 Capacitate de analiza si sinteza,  

 Capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati 

 Disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale 

 Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite in cadrul intalnirilor 

pentru scrierea si implementarea proiectelor, in cadrul numeroaselor 

evenimente culturale si sociale la care am participat (concerte, intalniri, 

interviuri, negocieri) 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Capacitate de analiza sarcini si spargere in responsabilitati,  

 Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor si 

alocare a task-urilor 

 Spirit analitic 

 Lucru in echipa  

 Spirit de evaluare si imbunatatire 

 Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii) 

Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite  in cadrul numeroaselor 

training-uri si seminarii la care am participat (manager de proiect, expert 

achizitii publice si finantari nerambursabile) 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
 Experienta si intelegerea sistemului de lucru al uniunii europene 

 Experienta in organizarea, conducerea si dezvoltarea in mediul privat 

 - abilitati tehnice pentru domeniul proiectelor cu finantare 

nerambursabila 

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

 Utilizare Ms Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet 

Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 Dansul, muzica, calatoriile, fotografia   

  

Alte competenţe şi 

aptitudini 

 Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire 

pozitiva, originala, competenta.  

  

Permis(e) de conducere  Permis de conducere categoria B. 

  



Informaţii suplimentare Proiecte relevante:  

 Infiintare cabinet medical specializat  dr. Sandesc  in localitatea Mosnita 

Noua, judetul Timis” PNDR 

 Achiziţie sistem robotizat de sudură, sistem de absorbţie a noxelor, staţionar, 

cu filtru electrostatic şi două braţe de absorbţie rigide din metal şi scule şi 

dispozitive, prin proiecte de investiţii mici prin poscce 2011, fonduri europene 

Teletim SRL-POS CCE 

 Cresterea competitivitatii companiei de publicitate City Promotions S.R.L prin 

implementarea unei solutii integrate Erp-Crm-Bi –MCSI 

 Dezvoltarea activitatii Alizee Telecom Network S.R.L prin implementarea in 

cadrul companiei a unui sistem de comert electronic –MCSI 

 Dezvoltarea sistemului  informatic al S.C. Agasi S.R.L  Timisoara prin 

achizitionarea de Erp si de solutii software pentru proiectare si management 

de proiect MCSI 

 Creşterea competitivităţii Comandor International Srl prin valorificarea 

potenţialului oferit de tic- MCSI 

 Achiziţia de echipamente pentru productia de proteze dentare in cadrul  

Intenso Srl –SCHEMA DE MINIMIS 

 Dezvoltarea activitatii Teletim SRL prin achizitia unui utilaj modern –

SCHEMA DE MINIMIS 

 Achizitie utilaje pentru productie instalatii de muls si echipamente zootehnice, 

in localitatea Remetea Mare, Judetul Timis –PNDR 

 Achizitia de echipamente pentru fabricarea mobilei Blue Loren S.R.L –PNDR 

 Achizitie de echipamente si software aferent pentru Lettprint SRL-D  din 

Ghiroda, Judetul Timis” -PNDR 

 Dezvoltarea activitatii Edil Concept Srl prin imbunatatirea dotarii POR 4.3 

 Imbunatatirea activitatii de productie prin achizitionarea unor echipamente 

performante Magda Design SRL -POR 4.3. 

 Proiectului TREPAN – Regandirea si consolidarea culturii antreprenoriale prin 

furnizarea de instruire si dezvoltarea de parteneriate al nivel transnational 

selectat in cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si 

cofinantat de Uniunea Europeana Prin Fondul Social European 

 Înfiinţare bază recreativă şi agrement în localitatea  Mănăştiur, Judeţ Timiş  -

S.C. Eudamio 2010 S.R.L PNDR  

 Creşterea competitivităţii S.C. Bluesys S.R.L din Timişoara prin 

achiziţionarea de echipamente moderne pentru activitatea de producţie“ – S.C. 

Bluesys S.R.L Co-Finanţat Prin Programul Operational Regional 

 Imbunatatirea dotarii de specialitate a s.C. Centrul De Medicina Muncii Dr. 

Bacean S.R.L” Co-Finanţat Prin Programul Operational Regional  

 Cresterea eficientei activitatii S.C. Micro-Medic S.R.L  prin imbunatatirea 

dotarii de specialitate co-finanţat prin Programul Operational Regional  

 Cresterea competitivitatii S.C. Tipografia Stampa S.R.L prin achizitionarea de 

echipamente moderne Co-Finanţat Prin Programul Operational Regional 

 



 


