
Curriculum Vitae 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Pagalea Andreea  

Adresă(e) Intrarea Dr. Iacob Felix nr. 2, 011042 București (România) 

Mobil    0726741773 

E-mail(uri) andreeapagalea@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 19 a lunii aprilie 1987 

Sex Femeiesc  
  

Perioada Aprilie 2015  →  

Funcţia sau postul ocupat Director de vânzări/asociat 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea, implementarea și urmărirea planului de vânzări 
Propunerea politicilor de creştere a segmentelor de piaţă şi a vânzărilor  
Monitorizarea vânzărilor şi analiza profitabilităţii diviziilor de afaceri 
Construirea bazei de date a clienților potențiali și contactarea lor 
Managementul echipei de vânzări: recrutare, instruire și motivare împreună cu departamentul de 
resurse umane, coordonarea și controlul echipei de vânzări 
Întocmirea rapoartelor specifice 
 

Numele şi adresa angajatorului Pixello Furniture 
I.H. Rădulescu, sector2, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricator mobilier 

  

Perioada Martie 2015  → Septembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Asociat și administrator 

Activităţi si responsabilităţi principale Întocmirea dosarelor pentru autorizații 
Întocmirea contabilității primare 
Negocierea contractelor cu furnizorii 
Crearea și implementarea procedurilor de lucru 
Conceperea materialelor de prezentare 
Identificarea și atragerea clienților  
 

Numele şi adresa angajatorului Best Front 
Iosifești nr.2E, sector3, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii de vopsire a MDF-ului 

  

Perioada Aprilie 2014  → Martie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director de vânzări 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea, implementarea și urmărirea planului de vânzări 
Propunerea politicilor de creştere a segmentelor de piaţă şi a vânzărilor  
Monitorizarea vânzărilor şi analiza profitabilităţii diviziilor de afaceri 
Construirea bazei de date a clienților potențiali și contactarea lor 
Managementul echipei de vânzări: recrutare, instruire și motivare împreună cu departamentul de 
resurse umane, coordonarea și controlul echipei de vânzări 
Întocmirea rapoartelor specifice 
 

Numele şi adresa angajatorului Intermedio General Grup 
I.H. Rădulescu, sector2, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricator mobilier 

  

Perioada Noiembrie 2012  → Martie 2014 



Funcţia sau postul ocupat Marketing Manager 

Activităţi si responsabilităţi principale Creşterea segmentelor de piaţă şi a vânzărilor  
Monitorizarea vânzărilor şi analiza profitabilităţii diviziilor de afaceri 
Întocmirea şi actualizarea săptămânală a bazei de date a clienţilor actuali şi potenţiali 
Conceperea, transmiterea şi evaluarea campaniilor de marketing direct  
Managementul web-siteurilor companiei: coordonarea întreagii activităţi de actualizare a website-
urilor, finalizarea conceptuală a acestora, updatarea saptamanală, comunicarea fluidă cu furnizorii de 
servicii web si optimizare SEO 
Gestionarea, conceperea şi pregătirea materialelor POS pentru participarea la evenimente specifice 
precum târguri de mobilier sau concursuri de design 
Conceperea și transmiterea articolelor media 
Managementul contractelor de marketing cu portaluri, reviste, motoare de căutare, furnizori de servicii 
web, hosting şi optimizare SEO 
Prezentarea produselor şi ofertelor potenţialilor clienţi cu precădere din sectorul B2B 
Organizarea şedintelor foto la proiectele cu vizibilitate  
Întocmirea rapoartelor specifice 
 

Numele şi adresa angajatorului Atvangarde Technology 
Industriilor nr.2, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricator mobilier 
  

Perioada Aprilie 2008 - Octombrie 2008  

Funcţia sau postul ocupat Customer service agent 

Activităţi si responsabilităţi principale Gestionarea relației cu actualii clienți 
Identificarea și contactarea potențialilor clienți 
Urmărirea derulării contractelor încheiate cu clienții 
Consilierea clienților 
Întocmirea contabilității primare 

Numele şi adresa angajatorului Sixt New Kopel 
Calea Bucureștilor nr. 201-203, Otopeni  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Închirieri mașini 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 →  

Calificarea/diploma obţinută Doctorand cu specializarea Marketing 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul activității doctorale am realizat proiecte de cercetare, ale căror rezultate au fost prezentate la 
conferințe naționale și internaționale, precum și publicate în reviste de specialitate. De asemenea, am 
susținut seminarii la disciplina Marketing și activități asistate la disciplina SPSS. Titlul tezei de doctorat 
este ”Modelarea cercetării stilului de viață”. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice (Școala doctorală de Marketing) 
București  

  

Perioada 2009 - 2011  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master cu specializarea în Managementul Marketingului 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Prin studierea exclusivă și aprofundată a disciplinelor din domeniul marketingului am dobândit o mai 
bună înțelegere și cunoaștere a fenomenelor specifice, dezvoltându-mi abilitățile de a le aplica. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice (Master Managementul Marketingului/Facultatea de Marketing) 
București  

  

Perioada 2009 - 2010  

Calificarea/diploma obţinută Licențiat în științe economice cu specializarea Management 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Disciplinele generale din domeniul economic au fost echivalate cu cele studiate în cadrul Facultății de 
Marketing.  
În ceea ce privește disciplinele specifice domeniului managerial, pot spune că însușirea lor m-a ajutat 
să înțeleg mai bine și să pot corela mai eficient teoria cu practica, în special în domeniul luării 
deciziilor.  



Am ales să urmez și această specializare pentru a-mi consolida și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile 
aplicabile în domeniul marketingului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice (Facultatea de Management) 
București  

  

Perioada 2006 - 2009  

Calificarea/diploma obţinută Licențiat în științe economice cu specializarea Marketing 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În cadrul Facultății de Marketing am studiat discipline generale din domeniul economic care m-au 
ajutat să descifrez modul de funcționare și complexitatea mecanismelor economiei de piață. 
Următoarea etapă, de studiere a disciplinelor de specialitate din sfera cuprinzătoare a marketingului, a 
avut drept rezultat însușirea profundă a cunoștințelor aferente. Prin lucrările practice elaborate pentru 
fiecare disciplină în parte am dobândit abilitatea de a transpune în practică informațiile învățate. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice (Facultatea de Marketing) 
București  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

Franceză  A2  
Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Persoană sociabilă și comunicativă, mi-am dezvoltat o bună capacitate de comunicare și relaționare. 
Spiritul de echipă pronunțat a fost cu succes pus în aplicare în elaborarea lucrărilor practice realizate 
pe parcursul studiilor și în colaborarea eficientă și eficace avută cu colegii de serviciu. 

Creativitatea, dinamismul și capacitatea de a lucra în condiții de stres sunt alte abilități demonstrate 
atât în elaborarea proiectelor la care am participat în cadrul Interact Pontus Euxinus Constanța, cât şi 
în acţiunile întreprise ca manager . 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice O bună capacitate de sinteză și de a lucra metodic, îmbunătățită în special în cadrul activității 
doctorale.  

Abilități de coordonare dezvoltate în urma experienței de manager. 

Seriozitatea, flexibilitatea și automotivația sunt calități personale care au devenit mai puternice după 
parcurgerea studiilor și colaborarea cu firmele. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office; cunoștințe în softul de interpretare statistică 
SPSS; cunoştinţe în Adobe Photoshop 

  

Competente si aptitudini artistice Pasionată de origami 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobiuri: filmele, călătoriile 
  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Am colaborat pe parcursul anului 2005 cu organizația non-profit Interact Pontus Euxinus Constanța. 

Am fost membru al Crucii Roșii. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

