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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume BEIU (BUCUR) Alexandra Florina 
Adresă   Strada Gheorghe Tițeica, nr. 202-204, ap. 14, București, sector 2 (România) 

Telefon   Mobil: +40 742 033 894    

E-mail alexbeiu@yahoo.com 

Naționalitate Română 

Data nașterii 08 mai 1989 

Sex   Feminin 

 
Experiența profesională 

 

 

Perioada   august 2008 - Prezent:  

Funcția sau postul ocupat   Manager Marketing 

Activități și responsabilități 
principale 

  Dezvoltarea, coordonarea si implementarea de proiecte de marketing 

Numele și adresa angajatorului     S.C. INTERGUARD GROUP S.R.L.,  
    București, Strada General Ioan Culcer, nr. 30, sector 6 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

   - Identificarea segmentelor de clienți și dezvoltarea de strategii de marketing, personalizate    
     pentru fiecare dintre acestea; 
   - Controlul realizării indicatorilor tehnico - economici de marketing; 
  -  Promovarea imaginii companiei; 
  - Proiectarea unor strategii de atragere a unor noi segmente de piață, studiul pieței si al     

concurentei; 
  - Organizarea activității compartimentelor din subordine. 
 

Educație și formare  

Perioada 2013 

Calificarea/diploma obținută Specialist relații internaționale 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

Program universitar de formare si dezvoltare profesionala continua in domeniul securității si 
apărării naționale – „Introducere in securitatea naționala, in domeniul științe militare, 
informații si ordine publica”  

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Institutul Diplomatic Roman - curs de Relații Economice Internaționale 
 

Perioada 2011 – 2013 

Calificarea/diploma obținută Masterat 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

  Managementul Financiar al Mediului 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

 
 
 
 
 
 

Universitatea Ecologica din București, Facultatea de Științe Economice  
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Perioada 

 

Calificarea/diploma obținută 

 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

2012-2014 
 
Masterat 
 
Managementul Resurselor Umane 
 
 
 
Academia de Studii Economice București / Facultatea de Management 
 

  
    2009-2012 

Calificarea/diploma obținută Economist 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

Studii economice 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

 

Academia de Studii Economice București / Facultatea de Management 

Perioada 2008-2011 

Calificarea/diploma obținută Avocat 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

 „Facultatea de Drept si Științe Administrative” 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

  Universitatea Ecologica din București 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba maternă Româna 

  

Limbi străine cunoscute Engleza - nivel avansat 
Franceza - nivel mediu 
Spaniola - nivel mediu 

 
Competențe și abilități sociale 

 
- Foarte bune abilități de comunicare; 
- Excelente abilități de rezolvare a conflictelor;  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Dinamica, echilibrata, creativa, spirit de echipă, perseverenta; 
- Capacitate de a învata lucruri noi; 

  - Disponibilitate la efort suplimentar, deplasări, detașări, delegări; 
  - Capacitate de muncă în condiții de stres și cu respectarea termenelor; 
  - Asumarea responsabilității si pastrarea confidențialității; 

- Calități de lider, bun organizator, putere de convingere; 
- Capacitate de decizie in situatii de criză si orientare spre soluții. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Bună stăpânire a aplicațiilor și a programelor de operare pe calculator; 
- Simț pentru detaliu și acuratețe în prelucrarea datelor; 
- Preocupata de îmbunatățitrea continuă a nivelului profesional 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- Sisteme de operare (windows, vista) 
- Aplicații office (word, excel, power point,) 
- Internet (internet explorer, google chrome, mozilla) 
- Poștă electronică (outlook) 
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Alte competenţe şi aptitudini - Preocupata de îmbunatățitrea continuă a nivelului de cunoștiințe generale. 
- lectură, călătorii; 

  

Permis de conducere - Categoria B 

  

 


