Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Dinu, Adina
Str Emanoil Chinezu, bl F12, sc 2, ap 8, Craiova, Dolj
0351 422287

Mobil:

0745 266 953

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

adina_con@yahoo.com
roman
13. 08.1986
feminin

Locul de muncă vizat / Asistent universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

01.10.2011 – prezent
Asistent universitar dr.
Activităţi de seminarizare la disciplinele: Tehnici promotionale, Comunicare si
negociere comerciala, Logistica, Transporturi, Marketing, Marketing direct, Tehnici de
negociere
Universitatea din Craiova,
Str A I Cuza, nr 13, Craiova, Dolj

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educatie si cercetare

Perioada

01.01.2010 – prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Administrator societate
Managementul activitatilor desfasurate in cadrul societatii, stabilirea obiectivelor
strategice pe termen scurt, mediu si lung, conceperea si implementarea strategiilor,
studii de marketing, coordonarea departamentului de marketing.
SC LINK POINT SRL
Industria textila

01.02.2009 – 01.06.2010
Sef Departament Vanzari Online
Intretinerea si imbunatatirea continua a site-ului, initierea de campanii publicitare,
gestionarea bazei de date a clientilor, contactarea unor potentiali colaboratori,
gestionarea unei echipei de vanzari
SC Sophy Design SRL, Str. Calea Rahovei, nr 300, Bucuresti
Firma activeaza in domeniul confectiilor textile. Activitatile de baza sunt productia si
comercializarea de confectii textile, prin intermediul site-ului de vanzari onlline, dar si
prin intermediul magazinelor colaboratoare din intreaga tara
01.09.2008 - 30.01.2009
Specialist Marketing-colaborator

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

suport in creearea propriului brand si in lansarea pe piata cu propriile colectii
vestimentare
SC Texmodel Group SRL, Craiova
Industria Textila, Marketing
01.04.2008 - 01.07.2008
Assistent Buyer
a genera rapoarte de vanzari, de a le analiza si de a determina produsele de succes
si produsele cel mai slab vandute, de a verifica nivelul de inventar al magazinelor si de
a comanda marfa de la depozitul central atunci cand era nevoie, de a transfera
produse de la un magazin la altul pentru a completa acolo unde era nevoie stocul de
produse sau marimile ce fusesera vandute, sau in cazul in care existau comenzi
speciale ale anumitor produse ce nu erau disponibile in magazinul respectiv, de a
analiza vanzarile colectiilor precedente pentru a face o previziune a produselor de
succes ce trebuie comandate in sezonul urmator, si alte activitati specifice jobului de
assistent buyer. activitati de merchandising
Prada Retailing UK, London, 65, Curzon Street, Londra, Marea Britanie
Merchandising Department

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2010-2014
Doctorat in Management

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

- Metodologia cercetării ştiinţifice în economie, Managementul proiectelor, Economia
şi gestiunea întreprinderiii, Macroeconomie deschisă, Management strategic
corporativ, Managementul resurselor umane, Gestiunea producţiei industriale
- Titlul tezei: „Abordari strategice ale procesului de integrare a tehnologiei informatiei
si comunicarii (TIC) in industria turismului.”
- Coordonator: Prof. Univ. Dr. Tudor Nistorescu
- Data finalizare: 10 februarie 2014 (OM 165 /07.04.2014)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice, Domeniul Management

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

ISCED 6

2008-2010
Masterat in marketing si comunicare in afaceri
Marketing, management

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Nivel 7
2005-2008
Licenta in marketing
Marketing

Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

2001-2005

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Diploma bacalaureat
Matematica-informatica, bilingva engleza

Colegiul National Carol I

Nivelul 4

Proiecte de cercetare
Perioada

Ianuarie-Iulie 2013
Specialist marketing
Proiectul “Granite comune, solutii comune”, Program Operational Comun Romania,
Ucraina, Republica Moldova, 2007-2013, finanta de catre Uniunea Europeana prin
Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Romana

1.Engleza, 2.franceza, 3.germana
Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleza
Limba franceza
Limba germana

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

1

C2

C2

C2

C2

C2

2

B1

B1

B1

B1

B1

3

Bi

B1

B1

B1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Comunicativa, cooperanta

Abilitati de coordonare, de lucru in echipa

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de Atestat in informatica,Ministerul Educatiei, Romania, 2005- cunostinte avansate MS
utilizare a calculatorului Office, internet, Photoshop, Powerpoint
Competenţe şi aptitudini
artistice

Simt artistic dezvoltat, aptitudini deosebite in grafica, desen, design

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de

exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

