Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Alexandra-Gabriela-Maria Dragoe
Com. Rasinari, Str. Campului, nr. 1890, cod 557200 Sibiu (Romania)
0748142928
sandra_19_2008@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
05/2016–Prezent

Sales planner
Marquardt Schaltsysteme S.C.S., Sibiu (Romania)
- relatia cu clientii
- relatia cu furnizorii de materiale
- intocmirea planurilor de productie in functie de capacitatile de productie, resurse materiale si umane
- planificarea necesarului de materii prime, materiale si semifabricate
- monitorizarea nivelului stocurilor de materiale si de produse finite
- monitorizarea datelor de livrare si expedierea produselor finite astfel incat sa fie asigurata expedierea
lor in timp util si la costuri corespunzatoare
- urmarirea comenzilor si proceselor de livrare ale furnizorilor
- intocmirea rapoartelor pentru management (situatie livrari, facturi)
- Intocmirea de rapoarte cu privire la situatia comenzilor, a stocurilor, a restantelor la livrari

01/2016–05/2016

Economist
SC Visma Services SRL, Sibiu (Romania)
- inregistrarea facturilor diverse de furnizori si clienti
- inregistrarea bonurilor de consum in registrul de casa
- inregistrarea registrului de banca
- efectuarea operatiunilor de reconciliere
- mentinerea legaturii cu clientii precum si cu consultantii din Norvegia
- emiterea remiterilor precum si a propunerilor de plata
- arhivarea documentelor contabile

06/2016–12/2016

Sales planner
SC Hendrickson SRL, Sibiu (Romania)
- efectuarea facturilor aferente marfii livrate
- realizarea de rapoarte de vanzari saptamanale specifice departamentului comercial in vederea
monitorizarii marfii livrate clientilor;
- mentinerea legaturii cu clientii interni si externi;
- colaborarea cu departamentul de productie in vederea negocierii conditiilor si a termenelor de livrare
- colaborarea cu departamentul financiar-contabil
- monitorizarea nivelului stocurilor de materiale si de produse finite
- monitorizarea datelor de livrare si expedierea produselor finite astfel incat sa fie asigurata expedierea
lor in timp util si la costuri corespunzatoare
- urmarirea comenzilor si proceselor de livrare ale furnizorilor
- intocmirea rapoartelor pentru management (situatie livrari, facturi)
- Intocmirea de rapoarte cu privire la situatia comenzilor, a stocurilor, a restantelor la livrari

11/2013–06/2015

Specialist relatii publice
Ocolul Silvic Rasinari RA, Sibiu (Romania)
- transmiterea catre Ministerul Mediului si Padurilor, Agentia Locala si/sau Nationala pentru Protectia
Mediului, si catre Garda de Mediu, a raportarilor periodice sau a celor solicitate de catre reprezentatii
acestora;

4/4/18

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 6

Curriculum vitae

Alexandra-Gabriela-Maria Dragoe

- asigurarea existentei fluxului de comunicare constantă cu partenerii institutionali;
- verificarea documentatiei necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, precum si
a documentatiei de mediu necesara obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati
desfasurate de catre solicitanti, dar si pentru reavizare si reinnoire.
- realizarea rapoartelor de activitate (trimestriale, semestriale, anuale, etc);
04/2013–10/2013

Analist dosare de credit
Banca Comerciala Romana, Sibiu (Romania)
- gestionarea și analizarea dosarelor de credit imobiliar
- verificarea componentei dosarului de credit si a existentei documentelor in forma si continutul
solicitat de normele interne
- prelucrarea datelor clientului/angajamentului in sistemele informatice, precum si interpretarea si
analizarea datelor
- identificarea si solutionarea problemelor existente in dosarele de credit

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2014–Prezent

Doctorat domeniul Finante
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Scoala Doctorala, Sibiu (Romania)

10/2011–06/2013

Master in domeniul Finante
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante, Sibiu
(Romania)
- Media anilor de studiu: 9,84
- Lucrarea de disertatie “Analiza tehnică si fundamentală si rolul acestora în adoptarea deciziei
investitionale”
Nota 10

10/2008–06/2011

Diploma de licenta - economist
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Finante-Banci, Sibiu
(Romania)
Media anilor de studiu - 9,22
Lucrarea de licentă “Gestiunea investitiilor financiare – analiza rentabilitătii si riscului portofoliului de
valori mobiliare listate la Bursa de Valori Bucuresti”
Nota 10

09/2009–01/2010

Grant Erasmus
University of Burgundy, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiune, Dijon (Franţa)

09/2004–06/2008

Diploma de Bacalaureat
Colegiul Naional Gheorghe Lazăr, profilul matematică-fizică, intensiv franceză
Medie bacalaureat: 9.80

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Ascultare
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VORBIRE

Citire

Participare la
conversaţie
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C1

engleză

Alexandra-Gabriela-Maria Dragoe
C1

C1

C1

C1

franceză

B2

B2

B2

B2

B2

spaniolă

C2

C2

C2

C2

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune competente de comunicare si interrelationare, spirit de echipă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Abilitati de analiza
- Abilitati de comunicare si de lucru in echipa.
- Atentie la detalii, abilitati de planificare si organizare
- Meticulozitate

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Utilizarea programului SAP
- Bune cunostiinte de analiza si control al documentelor
- Bune cunostiinte de sinteza, centralizare si raportare de situatii
- Abilităţi de asimilare a informaţiilor, actualizare a cunoştinţelor

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.
Utilizarea faxului, a xerox-ului, a scanner-ului, imprimantei si a altor dispozitive de birou.

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
LISTA DE LUCRĂRI

Articole publicate în reviste indexate BDI
1.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2017), “Estimating the return of the financial
titles of the companies from the manufacturing industry, listed on the Bucharest stock exchange”,
Revista Economică, Vol. 69, No. 3, pp. 19 – 28, disponibil online la:
https://ideas.repec.org/a/blg/reveco/v69y2017i3p19-28.html, revistă indexată în baze de date: RePEc,
EBSCO HOST, DOAJ, ULRICHSWEB. Articolul a fost prezentat în cadrul conferinței științifice
internaționale - 24rd International Economic Conference – IECS 2017, desfășurată în mai 2017, la
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice.
2.
Baltes, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2017), "The optimization of the structure of
financial assets portfolio. Case study: The manufacturing industry in Romania", publicat în revista
Finance of Ukraine, volumul 2, pp. 53 – 63, disponibil online la: http://fu.minfin.gov.ua/?
page_id=68&lang=en&mode=view&lang=en&year=2017&issueno=2, revistă indexată în indexată în
baze de date: Google scholar, Academic Resource Index, Global impact factor, Scientific Indexing
services, DRJI.
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3.
Baltes, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2017), “Rentability and risk in trading
financial titles on the Romanian capital market”, revista Economie Teoretică și Aplicată, Suplimente
ECTAP, pp 57-64, CNCSIS categoria B+, indexări în baze de date: EconLit, RePEc, DOAJ, EBSCO
Publishing, ICAAP, disponibil online la:
http://store.ectap.ro/suplimente/International_Finance_and_Banking_Conference_FIBA_2017_XV.pdf
. Articolul a fost prezentat la conferința științifică internațională “International Finance and Banking
Conference FIBA” (XVth Edition), 30-31 martie, 2017, București, România.
4.
Balteș Nicolae, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria, (2016), “The exchange rates – indicators for
assessing the financial performance of the companies from Romania”, publicat în revista Studia
Universitas Vasile Goldiş Arad, Seria Științe Economice, ISSN 1584-2339, categoria B+, cod 792,
volumul nr. 26, nr. 1 – martie 2016, pp.1-10, disponibil online la:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sues.2016.26.issue-1/sues-2016-0001/sues-2016-0001.pdf,
revistă indexată în bazele de date internaţionale CEEOL, DOAJ, ProQuest.
5.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria, Sebastian-Ilie Dragoe (2016), "The
Evaluation of the Company’s Financial Performance through the Rates of Return”, articol publicat în
Revista Economie Teoretică și Aplicată, Supplement ECTAP, ISSN 1841-8678 (editia print)/ISSN
1844-0029 (editia online), pp. 84-95, disponibil online la:
http://store.ectap.ro/suplimente/International_Finance_and_Banking_Conference_FIBA_2016_XIV.pd
f, articol prezentat în cadrul Conferinței Științifice Internaționale “International Finance and Banking
Conference FIBA”, editia a XIV–a, desfășurată în perioada 24-25, martie, 2016, București, România.
6.
Baltes, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2016), "Study regarding the assessment
of the financial stability of the economic entities”, publicat in revista Bulletin of Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Еkohomika., ISSN 1728-2667, Vol 11(188): pp. 11-15, DOI:
https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/188-11/2, articol prezentat la Conferința 23rd International
Economic Conference – IECS 2016, “The Competitive Economic and Social Environment of the
International Market”, desfășurată în perioada 20-21 mai 2016, la Universitatea “Lucian Blaga” din
Sibiu, Facultatea de Științe Economice.
7.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2015), “Modern Indicators of Measuring the
Societies Ability to Create Value”, revista Economie Teoretică și Aplicată, Suplimente ECTAP, pp. 6270, CNCSIS categoria B+, Indexări în baze de date: EconLit, RePEc, DOAJ, EBSCO Publishing,
ICAAP, disponibil online la:
http://store.ectap.ro/suplimente/International_Finance_and_Banking_Conference_FI_BA_2015_XIIIth
_Ed.pdf. Articolul a fost prezentat la conferința științifică internațională “International Finance and
Banking Conference – FIBA” (XIII Edition), 26-27 martie, 2015, București, România.
8.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2015), “Study regarding the assessment of
the financial performance of the economic entities through the rates of return”, publicat în Revista
Economică, Vol. 67, nr. 3, pp. 37-44, CNCSIS reference: B+, Code 478, ISSN: 1582-6260, Indexări în
baze de date: RePEc, EBSCO HOST, DOAJ, ULRICHSWEB, disponibil online la:
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/67303baltes&dragoe.pdf, articol prezentat la
conferința științifică internațională - 22st International Economic Conference – IECS, “Economic
Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies”, 15-16 mai, Sibiu, 2015.
9.
Baltes, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2015), ”Study regarding the Markowitz
model of portfolio selection”, publicat în Supliment Revista Economică Volumul 67, pp. 195-206,
CNCSIS reference: B+, Code 478, ISSN: 1582-6260, Indexări în baze de date: RePEc, EBSCO
HOST, DOAJ, ULRICHSWEB, disponibil online la:
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/suplimente/67S19baltes&dragoe.pdf, articol
prezentat la conferința științifică internațională “International Conference for Doctoral Students”, Sibiu,
5-6 iunie, 2015.
10. Minculete (Piko) Georgiana Daniela; Baltes, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria
(2015),“Study regarding the analysis of the financial situation of the societies from the pharmaceutical
industry in terms of the correlation between the liquidity and the profitability”, publicat în Supliment în
Revista Economică, Vol. 67, pp. 111 – 120, CNCSIS reference: B+, Code 478, ISSN: 1582-6260,
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indexări în baze de date: RePEc, EBSCO HOST, DOAJ, ULRICHSWEB, disponibil online la:
http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/suplimente/67S11minculete&baltes&dragoe.pd
f, articol prezentat la conferința științifică internațională “Joint International Conference of Doctoral
Students and Post-Doctoral Researchers”, Sibiu, 5-6 iunie, 2015.
11. Balteș Nicolae, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria, Doru Ioan-Ardelean, (2014), “Study regarding
the determination of the financial performance of a company through market rates”, publicat în Revista
Studia Universitas Vasile Goldiș Arad, ISSN 1584-2339, categoria B+, cod 792, volumul 24, nr. 3,
partea II- 2014, pp.1-10, disponibil online la:
http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/article/view/262/168, revistă indexată în bazele de
date internaționale CEEOL, DOAJ, ProQuest.
12. Balteș Nicolae, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria, Doru Ioan-Ardelean, (2014), “Study regarding
the assets evaluation on the financial market through the C.A.P.M. model”, publicat în Revista Studia
Universitas Vasile Goldiș Arad, ISSN 1584-2339, categoria B+, cod 792, partea II- 2014, pp. 78-87,
disponibil online la: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/article/view/270/176, revistă
indexată în bazele de date internaționale CEEOL, DOAJ, ProQuest.
Articole publicate în reviste indexate B
1.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2017), “The risk assessment of the
investments in the companies belonging to the manufacturing industry in Romania, listed on the
Bucharest Stock Exchange”, publicat în Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Special
Issue Series V: Economic Sciences, Vol. 10 (59), No. 2, pp 99 - 104, articol prezentat la conferința
științifică internațională "International Conference for Doctoral Students IPC 2017”, ediția a 3 - a, 22-23
iunie, 2017, Brașov, organizată de Universitatea Transilvania din Brasov și Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu. Revista este evaluată de CNCSIS în categoria B și este indexată în baze de date:
DOAJ, CABI și EBSCO.
Conferințe internaționale
1.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2017), “Studiu privind influența modificării
structurii capitalului asupra performanței financiare la companiile listate la Bursa de Valori București”,
publicat în volumul Conferinței Științifice Internaționale - Contabilitatea și profesia contabilă în era
provocărilor, Ediția a VI-a, 5-6 aprilie 2017, Chişinău, pp. 278-282, disponibil online la:
http://www.ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2017.pdf
2.
Balteș, Nicolae; Dragoe, Alexandra-Gabriela-Maria (2015), “Considerații privind aprecierea
performanței financiare prin intermediul indicatorilor moderni de creare de valoare”, publicat în volumul
Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate,
schimbare și performanță”, Chișinău, 2 aprilie, 2015, pp. 249 – 254, disponibil online la:
http://ase.md/files/catedre/cae/conf/conf_aprilie_2015.pdf

Citări la nivel internaţional
Articol citat:
Balteș Nicolae, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria, Doru Ioan-Ardelean, (2014), “Study regarding the
determination of the financial performance of a company through market rates”, Studia Universitas
Vasile Goldiș Arad, ISSN 1584-2339, categoria B+, cod 792, volumul 24, nr. 3, partea II- 2014, pp. 110, disponibil online la: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/issue/view/3, revistă
indexată în bazele de date internaționale CEEOL, DOAJ, ProQuest.
Citări ale articolului mai sus menționat:
Loucanova Erika, Kalamarova Martina, Parobek Jan, 2017, "The Innovative Approaches to
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Packaging – Comparison Analysis of Intelligent and Active Packaging Perceptions in Slovakia",
Revista Studia Universitatis Economic Series, "Vasile Goldiș" Western University of Arad, ISSN 15842339, categoria B+, cod 792, volumul 27, nr. 2, disponibil online la: https://doi.org/10.1515/sues-20170007
Citări în teze de doctorat:
Minculete (Piko) Georgiana Daniela, 2017, “Evoluții și tendințe în poziția și performanța financiară la
entitățile economice aparținând industriei farmaceutice”, teză de doctorat sub îndrumarea Prof Univ.
Dr. Balteș Nicolae, în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Articol citat:
Balteș Nicolae, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria, Doru Ioan-Ardelean, (2014), “Study regarding the
assets evaluation on the financial market through the C.A.P.M. model”, publicat în Revista Studia
Universitas Vasile Goldiș Arad, ISSN 1584-2339, categoria B+, cod 792, volumul 24, nr. 3, partea II2014, pp. 78-87, disponibil online la: http://publicatii.uvvg.ro/index.php/studiaeconomia/issue/view/3,
revistă indexată în bazele de date internaționale CEEOL, DOAJ, ProQuest.
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