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INFORMAŢII PERSONALE PĂCURAR (DÎMPU) CRISTINA DANIELA  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 
 

FUNCȚIA, LOCUL DE 

MUNCĂ,  

 

Student doctorand în cadrul IOSUD – Universitatea Politehnica Timișoara, Școala Doctorală de Studii 

Inginerești, domeniul de doctorat Ingineria Materialelor, sub conducerea științifică a prof.univ.dr.ing. 

HEPUT  TEODOR  

 Iunie 2018 - prezent    
SPECIALIST  ÎN  MANAGEMENTUL  DEȘEURILOR 

SC LAURENT PACK SRL  

-consultanță tehnică conform cerintelor si a legislatiei de mediu in vigoare pe teritoriul Romaniiei, in 

functie de specificul activitatii si de obligatiile prevazute in autorizatiile de mediu privind 

monitorizarea factorilor de mediu.  

- Furnizarea de consultanță tehnică pentru clienți și identificarea deșeurilor generate din activitatea 

organizației si clasificarea acestora pe cod de deșeu  

- Organizarea eficientă a activității prin rapoarte de vânzări si identificarea nevoilor potentialilor 

clienti cat si a colaboratorilor existenti. 

- Gestionarea eficientă a clienților existenți și oportunitățile de creștere a afacerii; 

- gestionarea relațiilor comerciale cu clienții; 

- Analiza pieței și a concurenței, oferind soluții pentru activitățile de optimizare a consumurilor de 

pe fluxul tehnologic. 

Prestări servicii consultanță de mediu. 

Feb.2017 - Mai 2018   
MANAGER  DE  DEZVOLTARE  NW ROMANIA 

SC  ALS  LIFE  SCIENCES  ROMANIA  SRL -PLOIESTI  

Am oferit clienților consultanță tehnică conform cerintelor si a legislatiei de mediu in vigoare pe 

teritoriul Romaniiei, in functie de specificul activitatii si de obligatiile prevazute in autorizatiile de 

mediu privind monitorizarea factorilor de mediu.  

- Identificarea potențialilor clienți, contactarea acestora si stabilirea intalnirilor in vederea unei 

colaborari. 

- Pregătirea ofertelor de preț pentru clienți 

- Furnizarea de consultanță tehnică pentru clienți 

- Organizarea eficientă a activității prin rapoarte de vânzări si identificarea nevoilor potentialilor 

clienti cat si a colaboratorilor existenti. 

- Bună colaborare cu colegii din departamentul tehnic 

- Gestionarea eficientă a clienților existenți și oportunitățile de creștere a afacerii; 

- gestionarea relațiilor comerciale cu clienții; 

- Pregătirea, implementarea și realizarea planului de vânzări; 

- monitorizarea și actualizarea comenzilor de către clienți; 

- Analiza pieței și a concurenței, oferind soluții pentru activitățile de optimizare. 

Prestări  servicii  de  monitorizare  a factorilor  de  mediu  aer-apa-sol  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Feb.2012 - Apr. 2016   
SPECIALIST  ÎN  MANAGEMENTUL  DEȘEURILOR  

SC MONDO  UTILAJE   SRL  

- am participat la negocierea contractelor cu clienții, vizitarea acestora în mod regulat și menținerea 

unei bune cooperari cu aceștia pe baza nevoilor și cerințelor organizației. 

- colaborarea cu echipa companiei in vederea implementarii unui proiect avand ca scop creșterea 

productivității, reducerea timpilor de producție, si îmbunătățirea calitatii. 

- planificarea, desfășurarea și conducerea tuturor activităților care pot vor genera economii 

semnificative de costuri pe fluxul de producție prin reciclarea deșeurilor generate și reintroducerea 

acestora procentual in procesul de fabricație fără a afecta calitatea produsului obținut. 

- asigurarea unui suport permanent pentru toți conducătorii de producție și supraveghetori pentru a 

aduce schimbările culturale necesare în cadrul organizației. 

- documentarea și auditarea organizatiei urmarind toate fluxurile de productie, menținând astfel 

controlul procesului. 

- capacitatea de a genera rezultate printr-o imbunatatire a procesului pentru a determina pe oameni să 

obțină rezultate susținute. 

Prestări  servicii  de  audit  și  mediu. 

Ian.2007 - iunie 2009   
REGIONAL  SALES  MANAGER  

SC  DELACO  SRL-Brasov   

- Responsabil pentru dezvoltarea și conducerea echipei de vânzări si realizarea targetelor impuse de 

organizatie; 

- Supravegherea și controlul canalelor de vânzări si distributie pentru 9 județe, în regiunea 

Transilvania. 

- Pregatirea rapoartelor de activitate. 

- Vizitarea periodica a clientilor si urmarirea potentialului pietei tinand cont de planul de dezvoltare 

urbana a fiecarei zone. 

- Respectarea metodologiei de lucru în conformitate cu cerințele interne ale companiei. 

Îmbunătățirea tuturor canalelor de vânzări si cresterea performanței în conformitate cu regulile 

companiei. 

- Mentinerea unei relații bune cu clienții, cu echipa de vânzări și Top Managementul organizatiei. 

Vânzări  

Apr. 2003 - mar. 2007   
REGIONAL  SALES  MANAGER  

SC  ROCON  DISTRIBUTION  SRL - București  

-Responsabil pentru dezvoltarea canalelor de distributie pe zona de vest a tarii prin distribuitori; 

- Pregatirea rapoartelor de activitate, urmarirea pietei si a concurentei; vizite la clienti impreuna cu 

agentii distrubuitorilor si urmarirea produselor la raft; 

- Respectarea metodologiei de lucru în conformitate cu cerințele interne ale companiei. 

- Formarea unei bune colaborari cu distribuitorii, urmarirea termenelor de plata si ridicarea 

documentelor de plata. 

Vânzări  

Oct.2013-prezent  Doctorat în Ingineria Materialelor   

Departamentul Ingineria Materialelor, Facultatea de Inginerie, Universitatea Politehnică Timișoara, 

Tema : Cercetări privind influența structurii încărcăturii metalice asupra reducerii consumurilor 

specifice și a gradului de poluare la oțelăriile electrice  

Oct .2012-iunie 2014   MASTER  in Inginerie Electromecanică  

Departamentul Ingineria Electromecanică, Facultatea de Inginerie, Universitatea Politehnică Timișoara, 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 
 
 
 
 

Sisteme avansate de utilizare a energiei electrice industrial  

Oct. 2004- Iunie 2009 Dilpoma de Licență  
 Departamentul Ingineria Electromecanică, Facultatea de Inginerie din HD, Universitatea Politehnică 

Timișoara, 

1998-2002 Colegiul Tehnic Transilvania Deva  
 Telecomunicații bilingv engleză  

 Electronist Telecomunicații  

Limba(i) maternă(e) Română  

Alte limbi străine 

cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză Avansat   Avansat   Avansat   Avansat l  Avansat  

  

Spaniola  Avansat   Avansat  Avansat   Avansat  Mediu  

  

Alte competențe Word,Excel,PowerPoint, Internet and Email, Paint, 

Outlook,etc. 

Alte competenţe  2013 Auditor Intern pentru toate 3 Standarde ISO 9001, ISO 14001 & OH SAS 18001 Număr Certificat 

1026/2013 by Lloyd’S Register Ltd 

2012- Certificat de absolvire Manager Inovare  

2012- Certificat de absolvire Manager de Tip KAIZEN 

2013-Certificat de absolvire Manager Îmbunătățire Procese   

▪ 2013- Specialist in Managementul deșeurilor  

Permis de conducere  B-oct 2002 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

▪ 2 lucrări prezentate și publicate în volume ale unor conferințe internaționale de specialitate cotate ISI 

▪ 3 lucrări prezentate și publicate în volume ale unor reviste de specialitate (indexate BDI)  

▪ 2 lucrări prezentate și publicate în volume ale unor Simpozioane Științifice  Studențești  

▪ Am participat la  schimburi de experiențe in cadrul unor companii din Marea Britanie în domeniul 

Managementul deșeurilor   

 


