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INFORMAȚII PERSONALE Carmen-Andreea Vrânceanu 
 

  

 Strada Aleea Săndulești, nr 2, Bloc OD7, scară F, etaj 4, ap. 2017, București , România  

 +40728010676 

 carmenavranceanu@yahoo.com  

 

 

Sex F | Data nașterii 18/09/1989 | Naționalitate Română  
 
EXPERIENȚÂ PROFESIONALÂ   

 
Noi 2016 – prezent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cluster Lead South and Inbound - Order Management and Invoice 
Coordinator 
DXC Technology și Hewlett Packard Enterprise  

Gestionarea unei echipe de 14 membri din București care oferă suport financiar 
pentru contractele încheiate în țările din partea de Sud a Europei și contractele 
globale în care serviciile sunt prestate în partea de Sud a Europei și executarea 
sarcinilor operaționale legate de managementul comenzilor și facturare. 
 
Responsabilități principale: 
- Asigurarea bunei desfășurări a activității membrilor echipei 
- Manipularea și prevenirea escaladărilor din partea clienților / echipelor de 
Business a conturilor / managerilor de afaceri, care include interacțiunea cu clienții 
interni 
- Menținerea bunei comunicări și a colaborării în echipă 
- Actualizarea cunoștințelor cu privire la schimbările de proces și furnizarea de 
cursuri către membrii echipei 
- Ajutor oferit tuturor membrilor, în special celor noi 
- Întâlnirea Întâlniri și întâlniri de echipă cu membrii echipei mele 
- Stabilirea planurilor de dezvoltare a carierei cu membrii echipei 
- Organizarea activității echipei 
- Responsabilă pentru rezultatele echipei și validarea indicatorilor de performanță 
ai fiecărui membru 
- Program de mentorat 
- Raportarea către conducerea superioară 
- Conducerea, inspirarea și motivarea oamenilor din echipă 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

 
APTITUDINI ȘI 

COMPETENȚE PERSONALE   

 

 

Oct 2013 – Noi 2016 
 
 
 
 

Lider de echipă – Analist financiar pentru țările Spania, Franța și Italia 
Hewlett Packard Enterprise și  Hewlett Packard 

Responsabilități principale ca lider de echipă și analist financiar în echipa Iberia: 
- Gestionarea unei echipe de 12 membri 
- Asigurarea bunei desfășurări a activității membrilor 
- Prevenirea escaladărilor 
- Menținerea bunei comunicări și a colaborării în echipă 
- Traning-uri 
- Ajutor oferit tuturor membrilor, în special celor noi 
- Organizarea meeting-urilor cu echipa 
- Organizarea activității echipei 
- Raportarea către managementul superior 
- Gestionarea mai multor contracte ale celor mai importanți clienți din Spania 
- Procesul de sfârșit de lună (recunoașterea veniturilor și contabilitatea costurilor, 
postarea corecțiilor pe conturi, verificarea calității datelor) 
- Menținerea și urmărirea contractului prin analiză financiară 
- Introducerea venitului și a sumelor de facturat în sistema (Compass) 
- Emiterea facturilor din sistem 
- Rapoarte financiare - pregătirea și analiza datelor 
- Menținerea documentației contractului în conformitate cu politicile HP 
- Participarea la teleconferințe și întâlniri privind statusul proiectului 

Oct 2013 – prezent 
 

Student doctorand  

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI  
Școala doctorală de Administrarea Afacerilor 

Oct 2011 – Iun 2013 
 

Masterat  

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
Managementul calității, expertize și protecția consumatorului 

Oct 2008 – Iun 2011 
 

Licență  

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul 
calității 

Limbă(i) maternă(e) Română 
  

Limbă(i) străină(e) cunoscută(e) ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   
Engleză C2 C2 C1 C1 C2 
Spaniolă B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator începător - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale ▪ bune abilități de comunicare dobândite prin experiența de lider de echipă 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

▪ conducere (responsabilă în prezent pentru o echipă de 12 persoane) 
▪ lucrul în echipă a fost învățat prin intermediul poziției de conducere, dar mai ales 
prin practicarea sportului de echipă 

Competențe legate de locul de 
muncă 

▪ bun control al calității  datelor, procedurilor și proceselor (responsabilă în prezent 
pentru auditul calității activității de proces și auditul conformității contractelor și 
validarea indicatorilor de performanță) 
▪ învățare rapid (compania angajatoare a trecut prin două schimbări majore în 
ultimii 4 ani) 
▪ lucrul cu oamenii 
 

Alte competențe ▪ persoană activă, motivată de învățarea continuă și de atingerea unui nivel înalt 
de performanță (fostă atletă de performanță) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articole publicate 
 
 
 
 
 
 

Conferințe 
 

Seminarii 
 

10 articole publicate (ISI, ISI Proceedings și Reviste indexate în baze de date 
internaționale) – listate în lista de lucrări 
Exemplu de articol publicat: 
▪ A look at Hofstede’s cultural dimensions in two service sectors from Romania , 
Amfiteatru Economic, Vol. 18 (Special Issue, No. 10), pp. 875-884, 2016  

 
8 Conferințe Internaționale – listate în lista de lucrări 

 
Seminarii doctorale 


