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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume CHEIU MARIA ALEXANDRA 

Adresă(e) STR. D. KIRIAC, NR. 5, BL. A13, LOC. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ, ROMÂNIA 

Telefon(oane)  Mobil: 0772078716  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ale.cheiu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.11.1992 
  

Sex Feminin  
  

Domeniul ocupaţional /     
 

Postul vizat 

Consultanță fonduri nerambursabile 

  

Experienţa profesională  
 

21.09.2015 - prezent 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Consultant fonduri nerambursabile 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă în vederea obţinerii de fonduri nerambusabile: 
- verificarea eligibilităţii solicitantului, a ideii de proiect, a activităţilor incluse şi încadrarea 
proiectulu investiţional într-un program, axă, DMI, respectiv măsură de finanţare; 
- formularea strategică a ciclului proiectului: analiza factorilor interesați, arborele problemelor, 
arborele obiectivelor, alegerea strategiei, cadrul matrice-logică, graficul Gantt; 
- elaborarea documentaţiilor necesare a fi depuse la dosar (studii de fezabilitate – în cazul 
achiziţionării de echipamente şi dotări, planuri de afaceri, analize SWOT, studii de 
oportunitate, analize de piaţă şi strategii de marketing); 
- scrierea Cererii de finanţare şi completarea anexelor aferente; 
- oferirea de suport tehnic şi consultanţă solicitantului pe tot parcursul pregătirii, depunerii și 
evaluării proiectului, răspunsul la solicitările de clarificări, medierea comunicării dintre 
solicitant/beneficiar şi autorităţile abilitate; 
- identificarea altor variante de finanțare-suport (surse ”exotice”). 

 
Numele şi adresa angajatorului 

S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L., str. Anton Pann, nr. 1, ap. 4, Timişoara, Timiş, 
www.verticalfinance.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă pentru dezvoltarea afacerii şi management (cod CAEN 7022) 

 
Educaţie şi formare 

 

  

 

Perioada 

 

   2014 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută În curs  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia turismului; Dezvoltare durabilă; Marketing în turism; Alimentație publică; 
Managementul afacerilor în turism și alimentație; Tehnici de negociere și promovare în turism; 
Economia serviciilor; Managementul procesării produselor; Gestiune financiară; Aplicații ale 
sistemelor informatice și în turism;  Managementul proiectelor în turism și alimentație;  Politici 
macroeconomice internaționale în turism. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, Facultatea 
de Management Agricol, Masterul: Management în Alimentație Publică și Agroturism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Ciclul masterat (2 ani) 

Perioada 2011-2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în ARTE VIZUALE, în domeniul de studii ARTE VIZUALE, programul de 
studii ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria culturii și civilizației; Procesarea imaginii pe calculator; Istoria artei universale; Istoria 
artei românești; Muzeologie; Istoria cinematografiei; Hermeneutică; Estetică; Teorii și practici 
curatoriale; Filozofie; Antropologie culturală;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Arte și Design, specializare Istoria și Teoria 
Artei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul licenţă (3 ani) 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
 
 

 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  X C1 X C1 X C1 X B2 X B2 

Limba germană  X A2 X A2 X A1 X A1 X A1 

  

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

  

  

Alte diplome sau calificări Absolvirea modulului de traininguri de iniţiere în IMPACT, organizat de Fundaţia Noi 
Orizonturi 

Participarea la cursul „Introducere în Curriculum IMPACT”, organizat de Fundaţia Noi 
Orizonturi 

Participarea la cursul „Optimizarea relaţiilor publice în context IT, organizat de Fundaţia EOS 

Participarea la numeroase traininguri  de Fundraising și PR,  în cadrul programului 
educaţional YouthBank Timişoara 

Certificat de participare la programul Junior Achievement Tehnici de comunicare 

Diplomă de participare la programul ‘Fabrica de Antreprenori’ , ediția 2012  

Competenţe şi abilităţi sociale Voluntariat în cadrul Clubului de Inițiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT 2008-2010 
Membru fondator al programului educațional YouthBank Timișoara 2009-2011 
Voluntar al programului educațional YouthBank Timișoara 2011-2012 
Lider junior în cadrul clubului de Inițiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT Mincu 2010-2011 
Redactor șef al revistei ”Nebănuitele trepte” (Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”) 2010-2011 
Munca pe care o prestez presupune o intensă comunicare şi interacţionare cu diverse persoane, 
diferite atât din punct de vedere al cerinţelor profesionale, cât şi al trăsăturilor de caracter sau al 
personalităţii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Formarea echipei de organizare evenimente din cadrul programului de voluntariat YouthBank 
Timișoara 
Lucrul concomitent la mai multe sarcini, în cadrul locului de muncă 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC și echipamente periferice aferente: pachetul Microsoft Office 2010, navigare 
Internet, desen tehnic 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen tehnic pentru arhitectură și design 
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Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi foarte bune de comunicare şi bun coechipier, capacitate şi motivare de a învăţa lucruri 
noi. Atitudine open-mind, creativitate şi iniţiativă. Gândire analitică şi potenţial crescut de 
concentrare. Disponibilitate la efort şi rezistenţă la stres 

Permis(e) de conducere 
 

Informaţii suplimentare 
  

  Categoria B 
 

  - 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


