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Elena-Alina BUNCILĂ-TUDOR (MIRCEA) 

 

Str.Iancu de Hunedoara, Nr. 5, Bl. A7, Sc. B, Et.1, Apt. 1, Exercițiu, Pitești, 

Argeș,România 

 

Tel : +40 758 645 863 

Email : elena.alina_mircea@yahoo.com 

 

Data nașterii : 06.11.1991 | Stare civilă : Căsătorită | Naționalitatea : Română  

 

 

 

Obiectiv profesional

 
 

Lucrul într-un mediu dinamic, profesional și internațional care să îmi permită utilizarea și dezvoltarea 

cunoștințelor acumulate, si punerea în practică a aptitudinilor și a cunoștințelor mele.  

 

  

Experiență profesională  

 
 

01.10.2015 – prezent  S.C. AUTOMOBILE DACIA SA 

           Planificator plan sinteze în cadrul directiei RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE 

 

 Asigurarea suportului administrativ pentru meseriile din cadrul Dacia și RTR privind lansarea 

comenzilor prototip, pentru cumpărarea pieselor necesare în desfășurarea proiectelor. 

 Menținerea legăturii cu furnizorii pentru o livrare în termen și de calitate, soliciâtnd documentele 

necesare pentru receptia administrativă a bunurilor. Urmărirea plății facturilor în contabilitate, și 

împreuna cu Direcția Financiara rezolvarea eventualele litigii care apar la nivel de facturare. 

 Gestionarea dosarelor create pentru comenzile prototip. Recepționarea din punct de vedere 

administrativ a comenzilor de cumparare în vederea reducerii litigiilor cu furnizorii, 

 Validarea prețurilor pentru piesele prototip care se livrează din România în spațiul extracomunitar. 

 Realizarea « Supplier Sourcing » 

 Elaborarea de sinteze lunare cu date specifice privind perimetrul propriu de activitate (bilanț de 

activitate, tablou de bord, indicatori de rezultat) 

 

 

09.2014 – 30.09.2015    SEGULA TECHNOLOGIES ROMANIA SRL (pentru RENAULT) 

         Analist cumpărări - consultant furnizori  

  

 Activitatea principală este de a gestiona cererile de cumpărare după primirea validării din partea 

responsabilului ierarhic și de a emite comenzile utilizând bazele de date interne Renault;  

 Transmiterea comenzilor către furnizori;  

 Comunicare cu furnizorii interni și externi în vederea soluționării diverselor probleme;  

 Realizarea receptiilor administrative a comenzilor,  

 Validarea prețurilor pentru piesele prototip care se livrează din România în spațiul extracomunitar.  

 

11.2013 –05.2014    S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.  

                         Stagiară - Direcția Financiară  

  

 Înregistrarea facturilor în evidența contabilă;  

 Realizarea extraselor de cont către furnizori ;  

 Realizarea rapoartelor;  

 Arhivarea documentelor.  
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10.2012 - 02.2013    ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ StudecUPIT Acces4Cars  

Șef birou Aprovizionare   

  

Întreprinderea simulată StudecUPIT Acces4Cars SRL este prima întreprindere din mediul virtual 

înfiinţată în Judeţul Argeş, la data de 2 octombrie 2012, în cadrul proiectului: Creşterea competitivităţii 

capitalului studenţilor viitori economişti în scopul facilitării tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă.  

  

 Efectuarea comenzilor de mărfuri la furnizori;  

 Negocierea condițiilor comerciale (în special a prețurilor și a termenelor de livrare) cu furnizorii;  

 Urmărirea confirmărilor de comenzi și  a livrărilor de la furnizori;  

 Informarea departamentelor vizate asupra sosirii mărfurilor comandate.  

  

  

06.2012 - 07.2012  S.C. O-MAC PĂDURE & GRĂDINĂ S.R.L.  

    Studentă Practică în departamentul Contabilitate  

  

 Înregistrări contabile în programul CIEL Conta;  

 Întocmire declarații fiscale  D100, D112, D300, D394; 

 Înregistrare contracte de muncă în programul REVISAL.  

   
  
Educație și formare  

 

2013-2015    

  

  

Facultatea de Științe Economice / Universitatea din Pitești 

Management Contabil și Informatică de Gestiune  

Diplomă de disertație - 10  

  

2010 - 2013    

      

  

  

  

Facultatea de Științe Economice / Universitatea din Pitești  

Contabilitate și Informatică de Gestiune 

Diplomă de licență - 9,90  

2006 - 2010  

 

      

Colegiul Național Liceal ZINCA GOLESCU Pitești Științe 
ale naturii  

Diploma de Bacalaureat  

  

 

Participări la sesiuni de comunicări științifice  

 

  
19/05/2012    

  

  

  

Facultatea de Științe Economice / Universitatea din Pitești  

”Noi perspective în spațiul economic european” 

 Lucrarea ”Modele econometrice de analiză  a populației ocupate”  

Premiul III  

 

27/05/2011                         Facultatea de Științe Economice / Universitatea din Pitești  

 ”Noi perspective în spațiul economic european”  

 Lucrarea  ”Bilanț demografic la vârsta maturității în județul Argeș”        

Premiul I 
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Limbi străine cunoscute 

 
 

Limbă maternă : Română  

 

Autoevaluare 
Nivel 

 european 
(*) 

Înțelegere   Vorbire   Scriere 

Ascultare Citire 
Particpare 

la  
conversație 

Discurs 
oral 

Exprimare  
scrisă 

Engleză Mediu Avansat Mediu Mediu Avansat 

Franceză Mediu Avansat Avansat Avansat Avansat 

 

 

  

Competenţe şi abilităţi   

  
 

 Certificat Inspector Resurse Umane- Centrul de pregătire și perfecționare profesională al 

Inspecției Muncii Botoșani   

 Certificat ECDL COMPLET  

 Certificat Cisco netacad - IT Essentials : PC Hardware and Software  

 Mıcrosoft Office -Excel, Power  Point, Word, Outlook  

 Utilizarea avansată programul SAER-Interactif  

 Utilizare avansată a programului de SAP –ALCOR   

 Utilizare avansată a programului SIGNE - Inginerie 

  

Permis de  conducere   

 
   

Categoria B   

  

 


