
 
 

Curriculum vitae  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Informa ţii personale 

Nume / Prenume  

 
 

                                            
 
 
IVAN CAMELIA - ELENA 

Adresă 
 

Telefon 

Sibiu, Strada Valea Aurie, nr.9, sc.A, ap. 51, jud. Sibiu, Romania  
 
0742.096.995 

                  
E-mail 

Naţionalitate 
        

Data naşterii 
Sex 

Stare civila 

 
ivan.cameliaelena@gmail.com  
română 
 
28 iulie 1988 
Feminin 
Necasatorita 

 
Experienţa profesională 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 

Activitati si 
responsabilitati principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Iulie 2017 - prezent 
Manager Parteneriate 
 

- Dezvoltare si mentinere relatie cu clienti strategici, prezentand 
noi solutii si servicii Retail; 

- Dezvoltare pipeline de business nou prin planificarea 
strategica si analiza de piata; 

- Propune si livreaza campanii de achizitie clienti noi si retentie 
pentru clientii tinta, monitorizare rezultate si implementare 
actiuni; 

- Construirea si mentinerea relatiilor cu clientii interni: liniile de 
business Corporate, subsidiare si departamente suport, in 
scopul livrarii unei experiente excelente de servisare  

 
BCR Erste Bank 
 
 
Mai 2013 – Iulie 2017 
Coordonator Affluent Zona Retail 08 
 



 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Activitati si 
responsabilitati principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activitati si 
responsabilitati principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordonare activitati de vanzare si dezvoltare portofoliu de 
afaceri pe departamentul de clienti affluent; 

- Responsabil de indeplinirea bugetelor de venituri previzionate 
si de identificarea masurilor de optimizare a 
costurilor/maximizarea profitului pe departamentul coordonat;  

- Concepere planuri de implementare a strategiei bancii pe 
departamentul coordonat si comunicarea de informatii despre 
piata de capital, piata locala si mediul concurential din 
perimetrul zonei in responsabilitate; 

- Monitorizare si raportare periodica a statusului proiectelor, 
evolutia vanzarilor si propunere de solutii pentru 
imbunatatirea indicatorilor; 

- Propunere si organizare intalniri pentru loializarea celor mai 
importanti clienti affluent din zona retail in responsabilitate; 

- Identificarea necesarul de trening al personal banker-ilor din 
cadrul zonei retail coordonate si asigurare coaching si training 
de specialitate; 

- Asigurare suport directorului zonal retail in coordonarea si 
organizarea activitatii de management al vanzarilor si 
implementare strategie de vanzari in cadrul echipei zonale 
retail; 

 
BCR Erste Bank, Zona Retail 08, jud.Sibiu, jud, Alba, jud. 
Hunedoara 
 
 
Iulie 2012 – Mai 2013 
Consilier Client Retail cu rol de mass affluent/Personal Banker 
 

- Dezvoltarea si intensificarea relatiei cu clientii din portofoliu, 
prin stabilirea de contacte cu acestia in mod regulat, actionand 
proactiv in oferirea de servicii de cea mai buna calitate, pentru 
cresterea portofoliului de clienti affluent, fiind persoana de 
contact pentru clientii din portofoliul propriu; 

- Oferirea suport clientilor affluent existenti si potentiali in 
contractarea, derularea si rambursarea produselor bancare, in 
fucntie de tipul de produs oferit/solictat, in scopul satisfacerii 
cerintelor acestora; 

- Identificarea nevoilor clientilor affluent si fructificarea 
oportunitatilor de vanzare; 

- Promovare si vanzare de produse si servicii bancare, ale 
subsidiarelor si Grupului Erste Bank, catre portofoliul de 
clienti affluent, in concordanta cu nevoile identificate ale 
acestor clienti, folosind tehnicile si instrumentele de vanzare 
specifice tipurilor de produse si servicii, conform politicii 
bancii in acest domeniu; 

- Elaborare de oferte personalizate in functie de necesitatile si 
potentialul de dezvoltare a clientilor affluent; 

- Realizarea tintelor individuale si contribuirea la targetul total 
al sucursalei; 

- Oferire consultanta clientilor in conformitate cu standardele 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activitati si 
responsabilitati principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Activitati si 
responsabilitati principale 

 
 
 
 
 
 

de calitate ale bancii si cu modelul de servire pentru clientii 
affluent; 

- Gestionarea informatiilor referitoare la nevoile viitoare ale 
clientilor, identificate in urma interviului Finance Check si 
contactarea proactiv a clientilor. 

BCR Erste Bank, BCR Sucursala Judeteana Sibiu, str. Emil 
Cioran, nr.1, jud Sibiu 
 
 
 
Decembrie 2010 – Iulie 2012 
Manager relatii clienti microintreprinderi 
 

- Promovarea si vanzarea produsele si serviciile bancii si ale 
subsidiarelor, oferirea de consultanta clientilor existenti si 
potentialilor clienti microintreprinderi si persoane fizice 
autorizate; 

- Administrarea portofoliului propriu de clienti; 
- Identificarea cerintelor clientilor si oportunitatilor de vanzare, 

prin activitati de corss-selling; 
- Atragerea si pastrarea clientilor prin furnizarea de servicii de 

consultanta si vanzari in concordanta cu standardul de calitate 
al bancii; 

- Indeplinirea sarcinilor si obiectivelor in conformitate cu 
reglementarile legale si interne. 

BCR Erste Bank, BCR Sucursala Judeteana Sibiu, str. Emil 
Cioran, nr.1, jud Sibiu 
 
 
Februarie 2009 – Decembrie 2010 
Consilier client retail 
 

- Coordonarea activitarii agentiei; 
- Motivarea personalului agentiei; 
- Stabilirea obiectivelor si modalitatilor de atingere a 

obiectivelor pentru intreaga agentie; 
- Coordonarea portofoliului de clienti (persoane fizice si 

juridice) ai agentiei; 
- Atragerea de noi clienti persoane fizice si juridice; 
- Promovarea si vanzarea produselor si serviciilor bancii catre 

clientii persoane fizice si juridice; 
- Fidelizarea si multiechiparea portofoliului de clienti. 

 
BRD – Groupe Societe Generale, Cisnadie, str. Transilvaniei, 
nr.6A, jud. Sibiu 
 
 
 



 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 
 
  
  
Educaţie şi formare  

 
Perioada 

Calificare/diploma obtinuta 
 Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 
 
 

  
Octombrie 2015 - prezent 
Doctorat – Economie si Afaceri Internationale 
Academia de Studii Economice Bucuresti, Scoala Doctorala 
Economie si Afaceri Internationale 
 
 
 
 
 

Perioada                 
Diploma/calificarea 

obţinută 

Octombrie 2012 – Iunie 2015 
Expert Contabil 

  Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ    

    
Perioada 

Diploma/calificarea 
obtinuta 

Numele si tipul institutiei 
de invatamant 

 
 

Perioada 
Diploma/calificarea 

obtinuta 
Numele si tipul institutiei 
de invatamant 

 
Perioada 

Diploma/calificarea 
obtinuta 

Numele si tipul institutiei 
de invatamant 

 
Perioada 

Diploma/calificarea 
obtinuta 

Numele si tipul institutiei 
de invatamant 

 
Perioada 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 
 
 
Octombrie 2010 – Iunie 2012 
Master Specializare:Audit si Expertiza Contabila 
 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, 
Specializare: Audit si Expertiza Contabila 
 
 
Octombrie 2007 – Iunie 2010 
Licentiat in Stiinte Economice 
 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, 
Specializare: Contabilitate si Informatica de Gestiune 
 
Aprilie 2010 
Certificat de competenta lingvistica – limba engleza 
 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice 
 
 
Mai 2007 
Certificat de competente profesionale „Tehnician in activitati 
financiare si comerciale” 
Colegiul Economic „George Barnutiu” Sibiu, Specializare: 
Contabilitate 
 
Septembrie 2003 – Iunie 2007 



Diploma/calificarea 
obtinuta 

Numele si tipul institutiei 
de invatamant 

 
Cursuri de formare 
profesionala 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
    Numele şi tipul instituţiei  

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Perioada 

Calificare/diploma   
Numele şi tipul instituţiei 

 
Rezultate reprezentative 

obtinute 
 

Participari la conferinte 
 
 
 

Participari la conferinte 
 
 
 

Tehnician in activitati financiare si comerciale 
 
Colegiul Economic „George Barnutiu” Sibiu, Specializare: 
Contabilitate 
 
 
 
 
Decembrie 2016 
Abilitati de Negociere  
Echipa Training si Dezvoltare BCR 
 
Noiembrie 2016 
Managementul stilului de vanzare 
PRO Customer SRL  
 
Iunie 2016 
Fonduri de Investitii 
SAI Erste Asset Management 
 
Octombrie 2014 
Vanzarea PRO Customer adaptata clientilor affluent 
PRO Customer SRL  
 
Septembrie 2014 
Training specializat Produse de Trezorerie avansat 
Trezorerie BCR 
 
August 2014 
Training Team Coaching for Sales 
Echipa Training si Dezvoltare BCR 
 
Iunie 2014 
D.OC.T.O.R in Public Speaking 
MMM Consulting INT’L SRL 
 
Iunie 2014 
Training specializat Produse de Trezorerie 
Trezorerie BCR 
 
 
 
 
International Conference „The Future of Europe” 10 -11 Noiembrie 
2016 - Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de 
Relatii Economice Internationale 
  
International Conference „European Integration – New Challenges” -
26-28 May 2016 – Universitatea din Oradea Facultatea de Stiinte 
Economice 
 



Participari la conferinte 
 
 
 

Participari la conferinte 
 
 
 
 
 

Publicatii Stiintifice 
 
 
 
 

Publicatii Stiintifice 
 
 
 
 

Publicatii Stiintifice 
 
 
 

Publicatii Stiintifice 
 
 
 

Proiecte de cercetare  
 
 

Proiecte de cercetare 
 
 
 

Proiecte de cercetare  
 
 
 
 

Proiecte de cercetare 
 
 

Proiecte BCR 
 

Proiecte BCR 
 
 

Proiecte BCR 
 

Proiecte BCR 

International Economic Conference „The Competitive Economic and 
Social Environment of the International Market” 20-21 May 2016 - 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice 
 
Simpozionul Departamentului de Finante si Contabilitate – Impactul 
contabilitatii si fiscalitatii asupra mediului de afaceri in contextul 
dezvoltarii sustenabile – 6 septembrie 2014 – Universitatea 
Constantin Brancusi din Targu Jiu Facultatea de Stiinte Economice si 
Gestionarea Afacerilor, Departamentul Finante -Contabilitate 
 
„Terrorism, expression of manifested violence” Revista 
Diplomacy&Intelligence, Editura Centrul de Strategii Aplicate, Iunie 
2017, ISSN 2344-3650 
 
 
„The Contribution of the European Union to the development of the 
agriculture in the Republic of Moldova” Abstracts of the International 
Conference The Future of Europe, Editura ASE 2016 ISSN – 2392-
8611 
 
„The decrease of the world crisis effects on the business environment” 
Abstracts of the International Conference European Integration – New 
Challenges, Editura Universitatii din Oradea 2016 ISSN 1844-5519 
 
„The Impact of the economic crisis on European Union relations with 
it’s Eastern Neighborhood. The analysis of EU trade with Republic of 
Moldova” Revista Economica Volume 68 din 2016 ISSN: 1582-6160 
 
Seminar Stiintific Scoala Doctorala Economie si Afaceri Internationale, 
Academia de Studii Economice Bucuresti – Impactul Politicii Europene de 
Vecinatate asupra economiei Republicii Moldova – Aprilie 2017 
 
Seminar Stiintific Scoala Doctorala Economie si Afaceri Internationale, 
Academia de Studii Economice Bucuresti – Impactul crizelor multiple 
asupra relatiilor dintre UE si Vecinatatea Estica – Iunie 2016 
 
 
Proiectul EVLIA – Contributii la dezvoltarea cooperarii intre organizatiile 
economice si mediul bancar in vizualizarea si evaluarea drepturilor de 
proprietate intelectuala” Sibiu 25 Noiembrie 2014 – Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu – Structura Suport Administrativa, Protectia Proprietatii 
Intelectuale si Centrul PATLIB Sibiu 
 
Proiectul EVLIA – Valorificarea Bunurilor Intangibile ale IMM-urilor, Sibiu 11 
iulie 2014 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
Coordonator Proiect Educatie Financiara „Scoala de Bani” – ianuarie 2017 - 
prezent 
 
Profesor Educatie Financiara - Proiect Educatie Financiara „Scoala de Bani” 
– septembrie 2016 - prezent 
 
Certificare Profesionala Personal Banker – noiembrie 2015 – iunie 2017 
 
Proiect cultura organizationala „Arhitect BCR” – noiembrie 2016 - prezent  



 
Proiecte BCR 

 
 
  
 

 

 
Implementare Proiect Onboarding Mass Market – iulie – septembrie 2016 
 

   Aptitudini si competente 
personale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limba materna 
Limbi straine  

- Abilitati de comunicare cu clientii in mediul profesional; 
- Negocierea si argumentarea vanzarii produselor si serviciilor bancare; 
- Gandire logica si rapiditate; 
- Spirit organizatoric si de initiativa; 
- Orientat catre client si catre performanta; 
- Asimilarea de noi informatii si capacitatea de a le aplica in mod corect si de a le 
prezenta intr-o maniera comprehensiva clientilor; 
- Proactivitate; 
- Consiliere credite persoane fizice si persoane juridice; 
- Asertivitate; 
- Sistematic si organizat, capabila sa organizez informatia si sa planific actiunile; 
- Spirit de echipa; 
- Capacitate de a lucra sub presiune si autocontrol; 
- Capacitate de a lua decizii; 
- Adaptabilitate; 
- Capacitate de a analiza si de a evalua informatii, si de a le transmite intr-un 
limbaj adecvat; 
- Efectuarea evidentei contabile a unei firme; 
- Utilizarea tehnicilor de marketing in activitatea comerciala; 
- Utilizarea tehnicilor financiare si fiscale; 
- Utilizarea mijloacelor informatice in realizarea activitatilor financiate si 
comerciale; 
- Respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea produselor si serviciilor; 
- Respectarea legislatiei in domeniul contabil si financiar; 
- Integrarea in cultura organizatiei si viata profesionala. 

Romana 
Engleza, Franceza 

         
Competenţe şi abilitati 
sociale                                            

 
 
 
 
 
 
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

  
- Comunicativa si sociabila; 
- Receptiva la tot ce este nou; 
- Spirit de echipa; 
- Apta pentru munca in echipa; 
- Punctuala si flexibila in relatiile interumane; 
- Ambitioasa si dornica de a realiza multe performante; 
- Autocontrol in situatii de stres; 
- Spirit organizatoric si de initiativa. 

 
- Capacitate de coordonare, organizare si motivare a echipei; 

 
- Capacitate de decizie. 

 
                    

 Competente si aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

 

 
- Cunostinte opererare Microsoft Office, Internet, aplicatii 

specifice BCR si BRD Groupe Societe Generale. 
 
 



Alte competente si 
aptitudini 

 
 
 
 

Permis de conducere 

- Orientare catre client; 
- Capacitate de analiza; 
- Logica; 
- Intuitie; 
- Spirit de observatie; 
- Responsabilitate; 

Categoria B 
 


