Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Mobil
E-mail(uri)
Na ionalitate(-t i)
Data na terii
Sex

Focsa Diana-Alina
Bld. Tomis 140, Bl. TD1B, Sc.B, Ap.31
Constanta (Romania)
0724 845 753
focsa.diana11@gmail.com
Romana
11/10/1986
Femeiesc

Locul de munca vizat/ Functia: Asistent manager
Domeniul ocupational
Experienta profesionala
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

10 Octombrie 2012 – 01 Mai 2013
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
-

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

S.C. Blasor Group S.R.L., Constanta
Administrativ
22 Noiembrie 2012 – 20 Aprilie 2013
Coordonator proiect
-

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Ofera consultanta in vederea finantarii proiectului de investitii
Pregateste informatia si documentarea in vederea realizarii proiectului
Elaboreaza proiectul de investitii
Ofera consultanta, gestioneaza, organizeaza si intocmeste documentatiile ecesare in perioada
de implementare a proiectelor de investitii
Operare PC
Utilizarea aparaturii de birotic

Intocmirea de documente i acte specifice proiectelor de finan are
Coordonarea eficienta a tututror activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite
la cele mai inalte standarde de calitate
Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului si asigurarea atingerii
obiectivelor
Monitorizarea activitatilor desfasurate si redactarea de rapoarte lunare privind stadiul proiectului
Evaluarea impactului proiectului
Coordonarea echipei pentru atingerea cu succes a obiectivelor propuse
Utilizarea aparaturii de birotic , Operare PC

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta (proiect ID 78132 “Sansa unui nou drum in
cariera prin masuri active de ocupare”)
Formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
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Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului

01 Aprilie 2012 – 31 August 2012
Asistent expert coordonator
-

Activitatea general de birotic -secretariat adminstrativ
Înregistrarea documentelor de studii i cele administrativ-contabile
Contabilitate primar i gestiunea documentelor
Documente i acte specifice proiectelor de finan are
Elaborare i redactare adrese i alte documente administrative
Operare PC
Utilizarea aparaturii de birotic
Asigura sprijin expertului coordonator in activitatile desfasurate

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta (proiect ID 77215 “F1 PENTRU
COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE in Sud-Est”)

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului

02 Aprilie 2012 – 29 Iunie 2012
Expert planificare formare profesionala si servicii de consiliere
-

Activitatea general de birotic -secretariat adminstrativ
Înregistrarea documentelor de studii i cele administrativ-contabile
Informare si consilierea voca ional a cursan ilor
Documente i acte specifice proiectelor de finan are
Elaborare i redactare adrese i alte documente administrative
Planificarea activitatilor de consiliere profesionala
Planificarea activitatii de formare profesionala
Operare PC
Utilizarea aparaturii de birotic
Realizarea de documente generale administrative i dosare cursuri

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta (proiect ID 77393 “ProMediere Activa –
Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc de munca”)

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului

15 Noiembrie 2011 – 15 Septembrie 2012
Expert formare si orientare profesionala
-

Activitatea general de birotic -secretariat adminstrativ
Activitati specifice Achizitiilor Publice (utilizare SAP)
Înregistrarea documentelor de studii i cele administrativ-contabile
Informare si consilierea voca ional a cursan ilor
Contabilitate primar i gestiunea documentelor
Documente i acte specifice proiectelor de finan are
Elaborare i redactare adrese i alte documente administrative
Operare PC
Utilizarea aparaturii de birotic
Realizarea de documente generale administrative i dosare cursuri

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta (proiect ID 75669 “Sanse europene pe
piata muncii”)

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
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Perioada 15 Septembrie 2011 – 09 Noiembrie 2011
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului

Functionar administrativ
-

Activitatea general de birotic -secretariat adminstrativ
Efectuarea de înscrieri la cursurile de formare profesional
Activitati specifice Achizitiilor Publice (utilizare SAP)
Înregistrarea documentelor de studii i cele administrativ-contabile
Informare si consilierea voca ional a cursan ilor
Contabilitate primar i gestiunea documentelor
Eliberare documente i acte de studii
Elaborare i redactare adrese i alte documente administrative
Operare PC
Utilizarea aparaturii de birotic
Realizarea de documente generale administrative i dosare cursuri

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

01/09/ 2010 – 31/08/2011
Asistent Manager – Activitate de voluntariat
Implementare programe si proiecte formare profesionala
Elaborarea si redactarea adreselor si a altor documente administrative
Operare PC
Utilizarea aparaturii de birotica
Clasificarea documentelor
Trierea, inregistrarea si distribuirea corespondentelor

-

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale

Consiliul pentru Promovarea Formarii Profesionale, Constanta
Inv mânt – formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
01/01/ 2009 – 30/06/2010
Formator (Instructor aplicatii practice) – Activitate de voluntariat
Implementare programe si proiecte formare profesionala
Asistarea formatorului principal la aplicatiile practice
Instruirea participantilor la cursuri – aplicatii practice
Organizarea examenelor de admitere
Operare PC

-

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i si responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta
Formare profesional a adul ilor, consultan , consiliere profesionala
09/05/2011 – 11/08/2011
Functionar relatii clienti
-

inscrieri la orele de fitness si aerobic din cadrul salii de sport
intocmirea abonamentelor lunare si tinerea unei evidente a numarului de persoane inscrise
gestionarea receptiei salii de sport
operare PC
relatii clienti

SC Piti’s Company SRL, Constanta
Administrativ
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Perioada 28/09/2010 - 29/12/2010
Func ia sau postul ocupat
Activit i si responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i si responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i si responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i si responsabilit i principale

Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Consilier credite
-

Promovarea cardurilor de credit
marirea portofoliului de clienti pentru Citi Bank
asigurarea intalnirilor cu directorii marilor companii
sustinerea prezenterilor de carduri de credit in sedinte de minim 20 persoane in marile
companii
- incheierea contractelor pentru cardurile de credit
- mentinerea legaturilor si rezolvarea problemelor clientilor cu privire la serviciile bancare
SC INTERACTION COMMUNICATIONS SRL, Bucuresti (cu filiala in Constanta)
Vanzari servicii bancare

02/10/2008 - 21/01/2009
Agent vanzari
-

Gestionarea si vanzarea produselor firmei
dobandirea de cunostinte in domeniul vanzarilor
traininguri de specialitate (Nokia, Orange)
intocmirea facturilor si certificatelor de garantie
intocmirea contractelor de voce si internet pentru operatorul national Orange
folosirea aplicatiilor EPOS specifice portalului Orange
intocmirea si inmanarea comenzilor foto CEWE clientilor
relationarea cu clientii, oferirea informatiilor cu privire la produsele firmei si instructiunilor de
folosire
- operare PC
- crearea rapoartelor zilnice si lunare cu privire la gestiunea magazinului
MCS COMMUNICATIONS SRL Bucuresti
Vanzari

01/06/2007 - 30/09/2007
Gestionar
- gestionarea si supravegherea barului de zi din cadrul Hotelului Majestic, Mamaia (post
sezonier)
- contabilitate primara
- supravegherea personalului si asigurarea cu succes unui mediu placut de lucru
- relatii clienti
sc PerlaGroup sa Constanta - Mamaia
Turism/Hoteluri
01/11/2003 - 01/10/2005
Secretara
-

activitate generala de birotica-secretariat
gestiunea documentelor administrative
operare PC
realizarea documentelor administrative
utilizarea aparaturii de birotica
contabilitate primara

SC Miodaf Intermed SRL Braila
Secretariat/Administrativ

4

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate /
competen e profesionale dobândite
Numele i tipul institu iei de înv mânt /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate /
competen e profesionale dobândite
Numele i tipul institu iei de înv mânt /
furnizorului de formare

30.10.2012-02.11.2012
Certificat de Absolvire cu Recunoa tere Na ional
MENTOR
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

30.06.2011-05.03.2012
Certificat de Absolvire cu Recunoa tere Na ional
TEHNICIAN IN HOTELARIE
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Perioada 01/10/2010 06/2012
Calificarea/Diploma obtinuta DIPLOMA DE DISERTATIE
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite Administrarea afacerilor in comert, turism si servicii
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare

Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Stiinte Economice (STUDII POSTUNIVERSITARE)

Perioada 01/10/2009 06/2010
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite Administrarea afacerilor in IMM
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare

Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Stiinte Economice (STUDII POSTUNIVERSITARE)

01/10/2009 06/2010
IUP Management et Gestion des Entreprises
Universite d'Auvergne (STUDII POSTUNIVERSITARE) Clermont-Ferrand (Franta)

13/09/2011 – 26/09/2011
Certificat de Absolvire cu Recunoastere Nationala
Managementul proiectelor – MANAGER DE PROIECT
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta

12/09/2011 – 07/10/2011
Certificat de Absolvire cu Recunoastere Nationala
Administratie si servicii publice – INSPECTOR (REFERENT) RESURSE UMANE
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta
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Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare

Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma ob inut
Disciplinele principale studiate/
competente profesionale dobandite
Numele i tipul institu iei de
înv mânt/furnizorului de formare

Aptitudini si competente personale

06/09/2011 – 14/09/2011
Certificat de Absolvire cu Recunoastere Nationala
Evaluarea competentelor profesionale – EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIONALE
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Constanta

07/07/2010 – 18/07/2010
Diploma de Absolvire
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Consiliul pentru Promovarea Formarii Profesionale, Constanta

01/10/2005 - 06/2008
DIPLOMA LICENTA
INFORMATICA
Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Matematica-Informatica (Studii universitare)

01/10/2005 - 06/2007
CERTIFICAT DE COMPETENTA LINGVISTICA
ENGLEZA
Universitatea Ovidius Constanta – Departamentul de limbi moderne pentru facultatile nefilologice

15/09/2001 - 06/2005
DIPLOMA BACALAUREAT
Matematica-Informatica, intensiv Informatica
Liceul Teoretic "Panait Cerna" (Studii liceale) Braila

15/09/2001 - 06/2005
ATESTAT DE COMPETENTE PROFESIONALE
INFORMATICA
Liceul Teoretic "Panait Cerna" Braila

Dorinta si capacitate de a lucra in echipe tinere si dinamice
Creativitate, buna comunicare
Capactitatea de adaptare rapida si de lucru simultan la proiecte multidisciplinare
Capacitate de lucru in conditii de stres
Seriozitate
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Limba materna

Romana

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare
Limba Engleza
Limba Franceza

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisa

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2 experimentat experimentat C2 C2
C
experimentat
experimentat 2

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1
B1 B1
B1
independent
independent independent
independent

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competen e i abilit i sociale

Abilitati de comunicare interpersonala si lucrul in echipa, adaptare cu usurinta in orice imprejurare

Competen e i aptitudini organizatorice

Spirit organizatoric, responsabil, spirit de initiativa si bun coordonator de echipa

Competen e i aptitudini de utilizare a
calculatorului

O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Cunostinte ale aplicatiilor pe calculator: C++, C
Cunostinte ale aplicatiilor de grafica pe calculator: Vrml, Autocad

Competente si aptitudini artistice
Alte competen e i aptitudini
Permis de conducere

Diploma actorie-film Scoala de actorie-film Pygmalion
Punctualitate, ambitie, dorinta de afirmare, invatare si perfectare profesionala
B
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