
Dumitru Elena

Informații personale
Nume/Prenume Dumitru, Elena

Adresa Calea Bucuresti, Bl.U4, sc.A, Pitești
Telefon 0720 014 943
E-mail elena.stanculescu@gmail.com

Cetățenia Romana

Data nasterii

Perioada

25.03.1985

Mai 2011-prezent
Funcția sau postul ocupat Responsabil Resurse Umane

Principalele activități și
responsabilități

 Recrutare si selectie de personal
 Crearea, mentinerea , updatarea sistemelor de resurse umane
 Mentinerea legaturii cu agentiile de munca temporara
 Orientarea si integrarea noilor angajati
 Asigurarea comunicarii interne in cadrul organizatiilor
 Sustinerea de sesiuni de formare pentru personalul organizatiei
 Planificarea si coordonarea diverselor activitati si evenimente din cadrul

companiei

Numele şi adresa angajatorului Adient Automotive Sucursala Bradu 1 (Johnson Controls Romania –Sucursala Bradu)

Industrie
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada August 2007- Mai 2011
Funcția sau postul ocupat Responsabil Resurse Umane

Principalele activități și
responsabilități

 Recrutarea și selecția de personal;
 Întocmirea contractelor de muncă și a tutuor documentelor de la angajare la

încetarea activității;
 Menținerea relației cu ITM Arges;
 Realizarea anunțurilor de angajare;
 Programarea interviurlor și susținererea acestora;
 Realizarea ghidurilor de intervievare ;
 Realizarea și implementarea procedurilor de Resurse Umane;
 Realizarea diverselor activități ce țin de activitatea de personal (pontaje, calculul

concediilor, calculul și comanda bonurilor de masă);
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Deasemenea, în cadrul firmei am îndeplinit și alte repsonsabilități cum ar fi:
 Aplicarea la un program de finanțare europenană, împreuna cu firma de

consultanță (strângerea documentelor necesare, obținerea avizelor cerute,
transmiterea tuturor informațiilor cerute la timp);

 Asigurarea managementului de proiect la implementare;
 Diverse proiecte de marketing: (prezentări ale companiei, obiecte promoționale,

organizarea evenimentelor de sfârşit de an);
 Responsabil management pentru implementarea sistemului integrat de

management (ISO 9001, 18001, 14001): realizarea documentaţiei şi
implementarea sistemelor impreuna cu firma de consultanţă.

Numele şi adresa angajatorului SC ORION AUTO INVEST SRL , Mărăcineni
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Confecţii metalice şi automatizări industriale

Perioada Septembrie 2006 - Iulie 2007
Funcţia sau postul ocupat Asistent marketing

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

 Responsabil cu activităţile administrative ale centrului;
 Responsabil pentru utilizarea eficientă a resurselor;
 Responsabil de contracte şi de documentele financiare;
 Întocmirea contractelor cu clienţii şi urmărirea acestora;
 Încasarea ratelor de la clienţi;

Numele şi adresa angajatorului S.C. EUROAPTITUDINI S.A.
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Cursuri şi certificări internationale de calculatoare şi limbi straine

Perioada Octombrie 2004 - Martie 2007
Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte Finanţe

Principalele activitati si
responsabilitati

 Lucrul în departamentul de finanţe;
 Coordonarea echipei de finanţe;
 Susţinerea de traininguri pe următoarele domenii: utilizarea instrumentelor

financiare;
 Dezvoltarea şi implementarea sistemelor financiare;
 Scriere de granturi;

Numele şi adresa angajatorului AIESEC Piteşti ,Bulevardul Eroilor, nr.3, Colegiul de Institutori, et.1, camera 6
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Sectorul non-guvernamental

Educaţie şi formare

Perioada 2008 - 2010
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Managementul carierei, Dialog social şi managementul conflictelor, Dreptul muncii,
Asigurări sociale.
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Diploma de master- Specialist Resurse Umane
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti - Facultatea de Marketing şi Afaceri
Economice
Managementul Resurselor Umane

Perioada 2008-2010
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Managementul comparat al resurselor Umane, Comunicarea grupurilor de muncă, Fonduri
europene, Managementul proiectelor cu finanţare europeană
Diploma de master

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti – Facultatea de Ştiinţe Economice
Managementul Proiectelor cu Finanţare Europeană

Perioada 2004 - 2008
Domenii principale studiate /

competenţe dobândite
Finanţe - Bănci
Diploma de licenţă – Economist Licenţiat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Piteşti - Facultatea de Ştiinţe Economice

Perioada 2000 - 2004
Calificarea / Diplomă obţinută Diploma de Bacalaureat
Domenii principale studiate /

competente dobândite
Contabilitate primară, caliatatea produselor şi serviciilor, marketing, finanţe publice

Numele şi tipul instiţutiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti
Str.Maria Teiuleanu, nr.1, Piteşti ,Argeş

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbit Scris

Nivel european (*) Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare

Engleză C1 Utilizator
experimentat

C2 Utilizator
experimentat

B2 Utilizator
independent

B1 Utilizator
independent

C1 Utilizator
experimentat

Franceză B1 Utilizator
independent

C1 Utilizator
experimentat

B1 Utilizator
independent

A2 Utilizator
elementar

B2 Utilizator
independent

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă;
Adaptare la diverse medii culturale;
Bună capacitate de comunicare (dobandite în urma activitaţii de voluntariat dar şi în cadrul
locurilor de muncă anterioare).
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership;
Spirit organizaţional;
Project management;
Managementul echipei.

Competenţe şi cunostinţe de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point)
Corel Draw.
Diploma ECDL
Utilizarea programului REVISAL
Diploma de Formator

Informaţii suplimentare Trainer Modul de Comunicare interpersonala si organizationala- 2014-2015

Recomandări furnizate la cerere.


