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INFORMAŢII PERSONALE Cristina Simona MUNTEANU  
 

 

Str. Av. Traian Vasile nr. 23 sector 1, Bucureşti 012081, România  

  +40740162366        

cris28dem@gmail.com 

Sexul: F | Data naşterii: 13/07/1968 | Naţionalitatea: Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

2016 - 2020 CONSILIER LOCAL ALES  
Membru ȋn Comisia de Sănătate şi Protecţie Socială  
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

 
2011  DIRECTOR DEPARTAMENT 

BAUMAXX ROMÂNIA  

▪ managementul departamentului; 

▪ urmărirea indicatorilor de performanţă; 

▪ managementul mărfurilor;  

▪ planificarea activităţilor şi a programului de lucru;  

▪ controlul respectării dispozitiilor legale privind securitatea muncii şi PSI. 
 

Tipul sau sectorul de activitate: Comerţ, Magazin de tip bricolaj  
 
  

2010  ASISTENT PROJECT MANAGER 

PVN ROMÂNIA  

▪ asigurarea interfeţei cu antreprenorii şi proiectantul general;  

▪ autorizarea şi înregistrarea intrărilor de materiale;  

▪ implementarea, supravegherea şi arhivarea înregistrărilor privind activităţile  

▪ desfăşurate pe şantier;  

▪ întocmirea rapoartelor de sinteză şi participarea la şedintele de comandament;  

▪ colaborarea cu coordonatorul extern pe probleme de securitate a muncii. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Construcţii / amenajări 
 

2009 - 2010  MANAGER ACHIZIŢII  

ALCON GLAZING SYSTEMS  

▪ analiza pieţei de profil si a concurenţei;  

▪ identificarea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii externi;  

▪ negocierea cu furnizorii externi;  

▪ stabilirea graficelor de furnizare;  

▪ coordonarea activităţilor de transport;  

▪ promovarea produselor şi a serviciilor oferite de companie;  

▪ crearea paginii de web a firmei şi a logo-ului. 
 

Tipul sau sectorul de activitate: Construcţii / amenajări, partiţionări relocabile.  
 

2006 - 2009 PRODUCTION CONTROLLER, SAP KEY USER 

SEMMELROCK STEIN+DESIGN 

Nicoleta
Evidenţiere

Nicoleta
Evidenţiere

Nicoleta
Evidenţiere
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

CURSURI / TRAININGURI   

2015 Management de proiect – Manager de proiect 
Organizator: Universitatea Politehnică Bucureşti 

 

2008 Program de perfecţionare cu durata de 80 ore pentru ocupaţia de Inspector 

▪ managementul activităţilor de producţie; 

▪ analiza şi aprobarea stocurilor de materii prime şi materiale;  

▪ analiza şi aprobarea planului de producţie;  

▪ analiza şi negocierea ofertelor şi menţinerea relaţiilor cu furnizorii;  

▪ organizarea transportului internaţional intercompany;  

▪ organizarea si prelucrarea inventarului;  

▪ responsabil cu securitatea muncii. 

Tipul sau sectorul de activitate: Producţie materiale de construcţii, companie multinaţională.  
 

2000 - 2006 SPECIALIST PLANIFICARE, SAP KEY USER, AUDITOR INTERN 

ISOVOLTA S.A. 

▪ elaborarea programelor anuale, lunare şi săptămânale de fabricaţie;  

▪ analiza şi controlul stocurilor de materii prime şi produse finite;  

▪ crearea şi gestionarea bazelor de date;  

▪ implementarea sistemului de management al calităţii şi elaborarea de proceduri interne;  

▪ efectuarea de audituri interne;  

▪ intocmirea in sistemul SAP a documentelor necesare productiei planificate. 
 

Tipul sau sectorul de activitate: Producţie materiale electroizolante şi conductori, companie 
multinatională   
 

1999 - 2000 ASISTENT MARKETING 

PRIOR BOOKS 

▪ elaborarea studiilor de marketing; 

▪ elaborarea ofertelor de pret;  

▪ participarea la manifestări expoziţionale de profil. 

Tipul sau sectorul de activitate: Media / cultură / publicaţii, import şi distribuţie de carte straină. 
  

1995 - 1999 PRODUCTION MANAGER ASSISTANT 

POLICOLOR S.A. 

▪ elaborarea studiilor de marketing;  

▪ dezvoltarea strategiilor de marketing;  

▪ lansarea de noi produse;  

▪ susţinerea şi promovarea produselor companiei la manifestări expoziţionale de profil; 

▪ activităţi de prospectare a pieţei, publicitate.  
 
Tipul sau sectorul de activitate: Producţie lacuri si vopsele, cerneluri tipografice . 
  

2018 - 2020 Diplomă de Studii Academice Postuniversitare – Master în domeniul Științe 
administrative, specializarea Puterea executivă şi administrația publică 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică  

Instituții de drept financiar, Administrația Publică și dreptul de proprietate, Instrumentele financiare ale 
guvernării, Administrația publică și puterea procedurilor, Practici decizionale în administrația publică, 
Politici publice sectoriale, Managementul resurselor umane în administrația publică, Teoria 
administrației publice, Autonomie locală, Instituții europene  

1987 – 1992 Diplomă de inginer chimist – specializarea Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice 

Universitatea Politehnicǎ Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială  
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protecţia muncii 
Organizator: CPPPIM Botoşani 
 

2005 Auditor intern - Sistemul de management de mediu 
Organizator: Quasaro, Bucureşti 
 

2002 Formarea auditorilor interni – Sistemul calității 
Organizator: Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii 
 

1998 Marketing strategic; Marketing operaţional; Managementul vânzărilor; Metode şi 
tehnici de cercetare a pieţei 
Organizator: Institutul de Management şi Informatică, Bucureşti 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 

 

 

 

 

Limba maternă  Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2 C2  C2 C1 C1  

  

Franceza B1  B2  B2  B1  B1  

 .  

Competenţe de comunicare  ▪ Excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Foarte bune aptitudini de coordonare şi planificare 

▪ Aptitudini de verificare și evaluare personal 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Capacitate de analiză şi sinteză, abilitate de lucru cu deadlines, receptivitate la nou 
 

Competenţe informatice  ▪ Foarte bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

▪ Utilizator SAP  

▪ Navigare Internet 

Alte competenţe  ▪ Spirit de echipă 

▪ Negociere și putere de convingere 

▪ Perseverență, seriozitate, integritate 

▪ Permis de conducere categoria B, din 2001  


