
   

 

Curriculum vitae 
 

 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume   BUJOR SORINA 
Adresă(e) 107 Laterala, Cristian, Brasov 

Telefon(oane) 0742/331079  
E-mail(uri) sorina.munteanu88@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 
Data naşterii 30.08.1988 

Sex   feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Membru in Consiliul de Administratie al SC Dorobeiul SRL, 
Str. Lunga 96, Cristian, Brasov 

  
Experienţa profesională Angajat la SC Fendissima SRL, Brasov, Str. Mihai Eminescu, Nr.16 

  
Perioada 01.12.2010 - 15.03.2013 gestionar la SC Fendissima SRL 

 
16.03.2013 - prezent: sef unitate - manager la SC Fendissima SRL 
 

  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
* Coordoneaza activitatea angajatilor aflati sub coordonarea acestuia; 
 
* Verifica si vegheaza permanent la indeplinirea sarcinilor de serviciu de 
catre 
toti angajatii aflati sub coordonarea sa; 
 
* Asigura, respectand normele de lucru impuse pe unitate, gasirea unor 
solutii 
eficiente pentru rezolvarea tuturor problemelor ce se ivesc si 
supervizeaza 
deciziile, asumandu-si raspunderea pentru deciziile luate si comunicate; 
 
* Asigura buna desfasurare a relatiilor cu clientii si partenerii de afaceri 
ce intra 
in contact cu obiectivul pe care il conduce, prin gestionarea situatiilor ce 
apar, asigurandu-se ca raspunde prompt oricarei solicitari venite, 
respectand 
conduita impusa de compania pe care o reprezinta; 
 
* Participa la imbunatatirea calitatii serviciilor si produselor din cadrul 
unitatii; 
 
* Orice alte responsabilitati i se traseaza de catre conducere; 
 

Numele şi adresa angajatorului SC Fendissima SRL, Administrator: Iakab Alina Ramona, Tel. 
0268/411513 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de infrumusetare 

  
  



Educaţie si formare Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Stiinte Economice 
  

Perioada 2010 - 2012 Universitatea Transilvania Brasov, Masterat, cursuri la zi 
"P.C.A.G." 
Politici Contabile Audit si Control de Gestiune, durata studii: 2 ani 
 
2009 - 2012 Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Stiinte 
Economice 
Licenta, cursuri la zi "I.E." Informatica Economica, durata studii: 3 ani 
 

Calificarea / diploma obţinută Economist cu studii superioare 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Capacitatea de a relaţiona optim cu cei din jur; 
Capacitate de adaptare excelentă la contextul social; 
O excelentă exprimare în scris; uşurinţa de a formula şi sintetiza idei din 
domenii diverse; 
Deprinderi practice şi tehnice dezvoltate; 
 

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Limbi străine cunoscute: 
 - limba engleza : citit, vorbit, scris (bine) 
 - limba franceză : citit, vorbit, scris (bine) 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativ 
Sociabil 
Spirit practic pentru lucrul in echipa 
Bun organizator 
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizarea calculatorului în diverse variante şi competenţe utilitare 
prin specializarea cu diplomă de licenţă „Informatica economica”; 
Adaptarea cu uşurinţă la solicitări în domeniul economic; 
Analiza si raportare pe diferite domenii de activitate in vederea 
optimizarii proceselor 
tehnice si economice. 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
Pachetul Microsoft Office, pachete de programe de contabilitate si 
statistica 
economica, internet nivel avansat 

Permis(e) de conducere Ctegoria B, obtinut la data de: 02.06.2008 
  
 


