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       CURRICULUM VITAE – CRISTEA IOANA MARIA  
 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume / Prenume  CRISTEA IOANA MARIA 

Adresa  Str. Gh. Asachi, Nr.7, Ap.3, cod poştal 300109, Timişoara, România  

Telefon  0744.26.93.50 

E-mail  ioana_maria_cristea@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  22.04.1985 

 

 
OBIECTIV 

 

• Obiectiv profesional   În calitate de Manager de Proiect de peste 6 ani am contribuit la dezvoltarea de afaceri finanțate 
prin fondurile nerambursabile atât interne cât și externe, motiv pentru care imi doresc 
continuarea în această direcție.  

   

 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

• Perioada        Septembrie 2013 – Prezent 
 

 

• Numele angajatorului  SC VERTICAL FINANCE SRL 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Consultanţă şi management pentru afaceri 

• Funcţia sau postul ocupat  Manager de Proiect 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În calitate de Manager de Proiect pentru investiții finanțate din fonduri nerambursabile europene 
și de stat, desfășor în activitatea zilnică sarcini precum: 

- coordonez activitățile proiectului conform graficului Gantt stabilit și al condițiilor impuse 
prin contractele de finanțare de către Autoritatea de Management; 

- monitorizez în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactez rapoarte 
lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în 
contractele de finanțare; 

- derularea mai multor sarcini din proiecte diferite, atunci când situațiile cer asta; 

- asigur circulația informației în cadrul proiectului; 

- asigur rezolvarea problemelor apărute în implementarea proiectului; 

- arhivez corespunzător întreaga documentație legată de proiect; 

- fac propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii 
obiectivelor propuse; 

- aplic procedurile privind atribuirea contractelor de achiziție/execuție lucrări;  

- aplic procedurile privind decontarea cheltuielilor eligibile conform graficului de 
rambursare din Contractul de Finanțare. 

Implicarea mea vizează proiecte diverse în cadrul firmei, cum ar fi proiectul ”Business Tools” 
(www.businesstools.ro) sau ”E-Antreprenoriat” (www.e-antreprenoriat.ro) unde am contribuit la: 

- promovarea produselor prin campanii de tip Google Adwords; 

- campanii pe mediile de socializare (Facebook, LinkIn);  

- campanii promoționale pentru participanții la diverse evenimente unde a fost prezentă 
compania; 

- administrarea domeniului web prin încărcarea materialelor, articolelor de interes și 
actualizarea informații în concordanță cu campaniile active;  

mailto:ioana_maria_cristea@yahoo.com
http://www.businesstools.ro/
http://www.e-antreprenoriat.ro/
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 Obiective/ Realizări profesionale 

 

 

 

 

În acelați timp mă ocup de imaginea companiei în mediile on-line prin adminstrarea conturilor 
web (www.verticalfinance.ro ) și cele tip Social Media (Facebook, LinkIn) prin:  

- realizarea de articole de interes din domeniul consultanței în afaceri sau accesării 
fondurilor nerambursabile;  

- lansarea de campanii de informare tip newsletter cu frecvență săptămânală; 

- introducerea articolelor și pe mediile de socializare tip Facebook sau LinkIn;  

- creșterea interesului utilizatorilor rețelelor de socializare asupra activității firmei.  

 

Peste 5 misiuni de consultanță din domeniul accesării fondurilor nerambursabile adresate 
mediului rural, mediului urban și instituțiilor de stat; 

Peste 15 de proiecte în curs de implementare în calitate de Manager de Proiect, cu valoare 
eligibilă de peste 1.000.000 €; 

Creșterea gradului de interes al utilizatorilor rețelelor de socializare cu un procent de aproximativ 
60%. 

 

 

• Perioada   Martie 2009 – August 2013 

• Numele angajatorului  SC DELTIS SRL 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Consultanţă şi management pentru afaceri 

• Funcţia sau postul ocupat  Manager de Proiect 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiective/ Realizări profesionale 

 În calitate de Manager de Proiect pentru investiții finanțate din fonduri nerambursabile europene, 
am avut drept atribuții: 

- promovarea programelor de finanţare din fonduri europene nerambursabile; 

- consilierea şi orientarea investitorilor spre soluții adaptate nevoilor de dezvoltare;  

- acordarea asistenţei în vederea întocmirii documentaţiei Cererii de Finanțare;  

- managementul proiectelor acceptate la finanţare prin organizarea de licitaţii conform 
procedurilor acceptate de către autoritatea contractantă, centralizarea documentelor în 
vederea depunerii dosarelor de achiziţii, realizarea dosarelor privind decontarea 
cheltuielilor eligibile, raportări prinvind evoluția și gradul de implementare al proiectului. 

 

Peste 100 de misiuni de consultanță în domeniul accesării fondurilor nerambusabile adresate 
mediului rural; 

Procent de aprobare al Cererilor de Finantare de apoximativ 90%; 

Peste 30 de proiecte implementare cu succes în calitate de Manager de Proiect, cu valoare 
eligibilă de peste 5.000.000 €. 

• Perioada   Ianuarie 2008 – Aprilie 2008 

• Numele angajatorului  SC NETEX CONSULTING SRL 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prestări servicii call center 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent Manager 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitatea din cadrul companiei a presupus coordonarea contractelor de afaceri, menţinerea 
corespondenţei cu partenerii de afaceri. Având în vedere că reţeaua de puncte de lucru ale 
companiei cuprindea atât oraşe din România: Timişoara, Cluj, Sibiu, Reşiţa, Agnita, cât şi oraşe 
din străinătate: Novi Sad, Serbia şi Lviv, Ucraina, planificarea, organizarea, coordonarea şi 
monitorizarea activităţilor administrative reprezenta activitatea principală.  

 

• Perioada   Octombrie 2006 – Mai 2007 

• Numele angajatorului  SC NETEX CONSULTING SRL 

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Prestări servicii call center 

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent Manager 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitatea din cadrul companiei a presupus coordonarea contractelor de afaceri, menţinerea 
corespondenţei cu partenerii de afaceri. Având în vedere că reţeaua de puncte de lucru ale 

http://www.verticalfinance.ro/
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companiei cuprindea atât oraşe din România: Timişoara, Cluj, Sibiu, Reşiţa, Agnita, precum şi 
oraşe din străinătate: Novi Sad, Serbia şi Lviv, Ucraina, planificarea, organizarea, coordonarea 
şi monitorizarea activităţilor administrative reprezenta activitatea principală.  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
• Perioada   Octombrie 2004 – Iulie 2009   

• Numele si tipul institutiei de 
invatamant 

• Specializarea 

 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, din cadrul Universităţii “Politehnica” din 
Timişoara 

Inginerie Economică 

• Disciplinele principale studiate  Logisticã, Marketing, Management industrial, Construcţii civile, Finanţe-bãnci, Contabilitate 

 

   • Perioada   Septembrie 2000 – Iunie 2004 

• Numele si tipul institutiei de 
invatamant 

• Specializarea 

 Colegiul Naţional “Ioan Inochentie Micu Klein” din Blaj, 

 

Matematicã-Informaticã 

• Disciplinele principale studiate  Informaticã , Fizicã, Matematicã, Chimie. 

 

CURSURI SI CERTIFICATE 
 

 2004 - Atestat de informatică; 

2009 – Certificat emis de Universitatea Politehnica Timişoara privind abilităţile de comunicare în 
Limba Engleză; 

2014 – Workshop Social Media; 

2014 – Seminar Instruire in managementul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile 
susținut de Autoritatea de Management; 

2014 – Conferința Regională AMCOR cu tematica ”Relația Consultant-Client: Criză.Comunicare. 
Economie”. 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

LIMBI STRAINE   

  ENGLEZĂ 

• Citire,scriere&vorbire   Nivel avansat 

  GERMANĂ 

• Citire,scriere&vorbire  Nivel de începător 

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI 

ORGANIZATORICE   
 

 ACTIVITATE DE  VOLUNTARIAT: 

- Februarie 2005 - Iulie 2005: Editor-Redactor al revistei locale pentru studenţi “Info-
Campus”; 

- Mai 2014 – Mai 2014 – Organizator eveniment ”EDU2JOBS” de la Arad: întocmirea 
material promovare, chestionare participanți, promoții oferite celor prezenți la târg. 

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI 

TEHNICE  
 

 • bune cunoaştinţe de lucru pentru pachetul Microsoft Office (Word, Power Point, Excel); 

• Microsoft Project; 

• Bitrix; 

 

ALTE COMPETENTE ȘI 

APTITUDINI 

 

  gândire analiticã; 

 spirit de iniţiativã; 

 atenţie la detalii; 

 axare pe rezultate şi pe nevoile clientului; 

 abilitãţi de comunicare şi relaţionare. 

           
 INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

  
HOBBY-uri: 
Drumeții, înot, plimbările cu bicicleta, dansul, beletristica 

 


