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INFORMAŢII PERSONALE Iulia Dumitrașcu  
 

  

Sibiu (România)  

  

iulia.dumitrascu@ulbsibiu.ro  

 

 

 

 

 
 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

01/06/2012–prezent International Account Manager EMEA  
ND Pharma&Biotech Co. Spain / Intabiotech SLU, Valencia (Spania)  

Dezvoltarea reţelei de distribuţie şi promovarea produselor biotehnologice la nivel european şi asiatic. 
Sprijin oferit conturilor internaţionale de clienţi – distribuitori, în vederea maximizării vânzărilor şi 
oportunităţilor de afaceri. 

21/11/2014–31/01/2017 Customer Service Associate  
Amazon.es  

Sprijin oferit conturilor clienţi şi transportatori din cadrul Amazon.es si BuyVip.es. 
Intervievator în limba spaniolă. 

06/04/2012–07/10/2013 Responsabil Departament Export 
Mayorista de Metales Preciosos SL / Alseven Production SL, Malaga (Spania)  

Gestiune documente export, transport, facturi. 
Gestiune conturi furnizori şi clienţi. 
Negociere preţuri cumpărare-vânzare furnizori, rafinărie, conform bursei London Metal Exchange. 

18/02/2009–20/01/2012 Director Comercial 
Acexterior Foreign Trade Agency, Malaga (Spania)  

Coordonator al echipei de vânzări – 3 agenţi in office şi 10 agenţi externi. 
Susţinerea de cursuri de pregătire pentru agenţi, studenţi străini în practică în cadrul unor programe 
internaţionale (România, Slovacia, Franţa). 
Gestiune contracte de vânzare, reprezentare, agenţi, conturi client. 
Actualizare pagina web spaniolă-engleză. 
Traduceri: spaniolă-engleză-franceză-română. 

01/10/2010–20/01/2012 Contabilă 
Asesoria Málaga, Málaga (Spania)  

Contabilitate – software A3. Gestiune facturi. 

01/02/2008–01/11/2008 Asistent manager 
Despacho de Abogados – Jaime Ernesto Rodriguez Páez, Torremolinos (Spania)  

Responsabil de relaţii clienţi, gestionare administrativă a societăţii, crearea şi actualizarea bazelor de 
date legale privind procesele administrative, penale, verbale. 

Traduceri spaniolă-engleză; engleză-spaniolă. 

Servicii de consultanţă auto. Crearea de materiale publicitare: cărţi de vizită, broşuri, publicitate 
outdoor, dosar de prezentare companie IurisAuto. Crearea şi administrarea paginilor web: 
www.iurisauto.com, www.suabogadodeconfianza.es. 
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01/08/2007–05/12/2007 Asistent Broker 
FinCo&Partners, Galati (România)  

Coordonator al unei echipe de vânzări (40 de agenţi), în vederea semnării de poliţe de asigurări de 
viaţă şi pensii private obligatorii pentru companii precum Allianz, Generali, Interamerican, Aegon. 

04/06/2006–03/09/2006 Beneficiară a unei burse Leonardo da Vinci 
PTV Telecom Malaga, Malaga (Spania)  

Beneficiară a unei burse Leonardo da Vinci, care a constat într-o perioadă de practică, în baza 
proiectului   No. RO/2005/PL 95030/S "The Journalist Economist Relation in the Drawing up and 
Communication of the Economic Information". 
Practica s-a desfăşurat în cadrul departamentului de Ştiri şi a constat în participarea la diferite 
conferinţe de presă, filmarea unor diferite cadre, redactarea de ştiri cu caracter economic. 

23/10/2003–30/11/2005 Voluntar – departament de vânzări; departament responsabil de integrarea 
studenţilor străini. 
AIESEC Galati, Galati (România)  

Manager de proiect  “Young Ambassadors of the World”, 2005. În cadrul proiectului am coordonat o 
echipă de 10 persoane, am semnat 5 contracte de sponsorizare şi au fost semnate 2 contracte de 
Exchange pentru studenţi din Malayesia. Proiectul  a durat 2 luni, desfăşurându-se în 11 licee. 

Team Leader – departamentul de Incoming Exchange; responsabiltăţi: coordonarea activităţii a 5 
persoane, realizarea unei strategii de vânzări pe un anumit segment de firme şi programe de integrare 
a studenţilor străini veniţi în practică. 

Vice preşedinte departament vânzări - Conferinţa internaţională ICPS, 2004-  responsabilă de 
realizarea unei strategii de vânzări a proiectului în vederea obţinerii unor colaborări cu firmele din baza 
de date realizată. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  
 

 

01/10/2015–prezent Doctorand în domeniul Management 
Școala doctorală interdisciplinară; 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, (România)  

 

01/10/2015–30/06/2016 Studii psihopedagogice Nivelul II 
DPPD - Departamentul de pregătire a personalului didactic. Universitatea “Lucian Blaga” 
din Sibiu., Sibiu (România)  

Proiect final de cercetare: “Leadership-ul în cariera didactică, deziderat sau necesitate”. 
Coordonator ştiinţific: Conf. dr. Daniela Roxana Andron. Media absolvire: 10. 

09/05/2011–23/06/2011 Membru al grupului de investitori financiari “Tortugas Hispanicas”. 
Profesor D. Jose Antonio Madrigal Hornos, Malaga (Spania)  

Curs de analiză tehnică şi gestiune a riscului; 

Curs de utilizare program Dif Broker; 

Curs Psihologia pieţelor financiare. 

01/06/2010–01/06/2011 Cursuri de Comert Exterior 
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ACOCEX España (Spania)  

Aprofundarea cunoştintelor de specialitate  - comerţ exterior, prin participarea la sesiunile de 
comunicare din cadrul: 

Congresul internaţional:  “Profesionales Comercio Exterior IV” – Madrid (Spania). 

Congresul internaţional:  “Profesionales Comercio Exterior III” – Murcia (Spania). 

01/10/2003–31/08/2007 Economist ISCED 7

Universitatea ''Dunărea de Jos'' din Galați; Facultatea de Științe Economice, Galati 
(România)  

Specializarea Relaţii Economice Internaţionale. Proiect licenţă: Globalizarea pieţelor financiare. 
Integrarea pieţelor financiare în Uniunea Europeană, 2007. 

´Diplomado en Ciencias Economicas .́  Studii echivalate în Málaga, 2013. 

01/10/2006–23/12/2006 Curs de Agent Vamal 
Facultatea de Ştiinţe Economice Galaţi, Galati (România)  

 
15/09/1999–31/08/2003 

 

Colegiul Naţional Mihail Kogalniceanu, Galaţi, Galati (România)  

Profil matematică - informatică 

Atestat de operator PC 

Premiul I la concursul național “Ștefan Procopiu” – Fizică cu lucrarea “Efectul de piramidă” 

Premiul I Poezie – Cenaclul “Cuvinte” 

COMPETENŢE PERSONALE 

Limba(i) maternă(e) română  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C1 C1 C1 C1  

spaniolă C1 C1 C1 C1 C1 
 Diplomă de limbă spaniolă DELE. Institutul Cervantes Bucureşti. Noiembrie 2016  

franceză B2 B2 B1 B1 B1 

germană A1 A1 A1 A1 A1 

italiană B2 B2 B1 B1 B1 

 Curs intensiv limba italiană (90 ore). Iulie-Sept. 2013.  

 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 Abilităţi de comunicare interculturală - capacitatea de a comunica cu persoane din culturi diferite 
datorită experienţei profesionale multiculturale. 

Abilităţi de colaborare - capacitatea de a lucra în echipă, prin intermediul activităţii desfăşurate precum 
și participarea la realizarea unor proiecte, având diferite funcţii şi responsabilităţi. 

Abilităţi privind inteligența emoțională și inteligența socială. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Abilităţi de management al timpului. 

Abilităţi organizatorice; 
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                    Anexe      Diplome, cursuri, lista de lucrări publicate 

Gândire analitică; 

Capacitate de Multitasking; 

Abilităţi de leadership. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Dezvoltarea capacităţii de a vorbi în public; 

Dezvoltarea abilităţilor de scriere academică; 

Gândire creativă. 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Good command of office suite 

Permis de conducere B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Publicaţii 
 

7 lucrări publicate ca prim-autor, în perioada 2015-2018. 

 

 Profil ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Iulia_Dumitrascu  


