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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
12/2018 – Prezent

Manager proiect informatic
“Ausy Technologies Romania”, Str. Călugăreni, Nr. 40, Sibiu, http://www.ausy.com/

04/2018 – 09/2019

•

Coordonarea activităților pentru echipa din subordine

•

Studiul specificațiilor

•

Scierea și implementarea testelor

•

Crearea scenariilor pentru automatizarea testelor

Cercetător științific
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Bulevardul Victoriei 10, 550024, Sibiu, http://www.ulbsibiu.ro/

10/2016 – 03/2018

•

Numele proiectului: “ Cercetare de nouă generație prin asistență computerizată în
managementul patologilor cardiovasculare – NextCARDIO”

•

Activități de management de proiect

•

Dezvoltare și administrare bază de date

•

Aplicare brevet de invenție

Analist capital intelectual
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Bulevardul Victoriei 10, 550024, Sibiu, http://www.ulbsibiu.ro/

09/2016 – 05/2017

•

Numele proiectului: “Optimizarea tehnologiilor ICT pentru evaluarea și valorificarea
Capitalului Intelectual în centrele de Cercetare și Dezvoltare ale Continental Automotive
Systems prin procesare Big Data”

•

Analizarea datelor și definirea conceptelor cu privire la măsurarea capitalului intelectual

Manager proiect (Proiecte noi)
S.C. Brandl-RO S.R.L., str. Turda, nr. 4, 550245, Sibiu, http://www.brandl-hb.com/
•

Coordonarea proiectelor noi de la intrarea comenzii până la aprobarea matriței și a
procesului de fabricație

•

Urmărirea și monitorizarea tuturor reperelor noi și matrițelor/dispozitivelor aferente către
fabricația de serie

•

Organizarea de întâlniri cu managementul interdepartamental – proiectare, sculărie,
producție și calitate

•

Dezvoltarea de concepte de management al proiectului:
o Dashboard pentru o imagine de ansamblu a tuturor proiectelor
o Analiza proiectelor pentru planificarea capacităților

•

Definirea și îmbunătățirea proceselor de management al proiectelor și al departamentelor
conexe (procese proprii și conexiuni interdepartamentale)

•

Achiziții de materiale și cereri de ofertă prin SAP

•

Comunicare directă cu clienții finali

•

Definirea și implementarea indicatorilor cheie de performanță

•

Dezvoltarea furnizorilor și negocierea cu aceștia

•
Întocmirea rapoartelor financiare pentru matrițele produse
Tipul sau sectorul de activitate Industria Automotive
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07/2015 – 09/2016

Manuel Dumitrașcu

Manager proiect (Strategic Global Logistics Planning)
S.C. Marquardt Schaltsysteme S.C.S, Str. Munchen, Nr. 2, 550018, Sibiu, http://www.marquardtschaltsysteme.ro
•

Activități de management de proiect în domeniul logistic:
o Dezvoltarea furnizorilor
o Planificare MRP în mod LEAN
o Obiective strategice și KPIs
o Planificarea proiectelor
o Manualul lanțului de aprovizionare logistic

•

Crearea conceptelor logistice

•

Organizarea fluxului de marfă intern și extern

•

Îmbunătățirea continuă a proceselor logistice

•

Auditul conceptelor logistice existente

•
Soluționarea reclamațiilor logistice
Tipul sau sectorul de activitate Industria Automotive
02/2014 – 08/2015

Formator
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Bulevardul Victoriei 10, 550024, Sibiu, http://www.ulbsibiu.ro/
•

Pregătirea și susținerea cursului de Manager de Proiect, în cadrul Proiectului
POSDRU/144/6.3/S/130106 cu titlul „ACIP – Asigurarea egalității de șanse pe piața muncii
pentru femeile din regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Centru și Nord-Est prin Calificare,
Inițiere și Perfecționare”
Tipul sau sectorul de activitate Consultanță
08/2014 – 07/2015

Senior Data Visualization Specialist (Consultanță și formare)
S.C. INTEGERPERFORM S.R.L., str. Someșului, nr. 3, ap. 5, Sibiu, http://kpiinstitute.org/
•

Activități de formare în domeniul logisticii și vizualizării datelor

•

Managementul proiectului și dezvoltarea cursului de performanța furnizorilor

•

Managementul proiectului și dezvoltarea cursului de vizualizare a datelor

•

Documentarea și crearea de indicatori cheie de performanță

•

Scrierea și publicarea constantă de articole în domeniul managementului de performanță

•

Studii de benchmarking

•

Consultanță în logistică, managementul performanței și vizualizarea datelor

•
Colectarea, analiza și raportarea datelor
Tipul sau sectorul de activitate Management și consultanță în afaceri
09/2013 – 04/2014

Internship (Managementul calificării și formării)
BMW Group Trainingsakademie, Röntgenstraße 7, 85716 Unterschleißheim, Germania,
http://www.bmwgroup.com/
•

Activități de management de proiect

•

Optimizarea eficienței flotei auto

•

Organizarea de transporturi naționale și internaționale

•

Supravegherea centrelor de formare internaționale

•

Planificarea flotei auto pentru formările naționale și internaționale

•

Controlarea vehiculelor primite și returnate

•

Analiză preliminară pentru optimizarea flotei auto pentru audit intern

•
Procesarea daunelor provocate de accidente
Tipul sau sectorul de activitate Industria Automotive
10/2012 – 05/2013

Asistent (Achiziții)
BAM Deutschland AG, Westerbachstraße 110, 65936 Frankfurt am Main, Germania,
https://www.bam-deutschland.de/
•

Managementul achizițiilor

•

Contractarea de noi furnizori
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•

Completarea și menținerea structurii bazei de date

•

Colaborarea cu furnizori noi de pe piața românească

•

Activități de cercetare și analiză de marketing

Manuel Dumitrașcu

•
Administrarea documentelor
Tipul sau sectorul de activitate Industria construcțiilor
01/2013 – 07/2013

Asistent în cercetare
Universitatea de Științe Aplicate Worms, Erenburgerstraße 19, 67549 Worms, Germania,
https://www.hs-worms.de/
•

Membru proiect: „Structura economică și dezvoltare economică - Viitor 2030”

•

Managementul proiectului

•

Managementul calității cererii de finanțare

•

Administrarea și validarea documentelor pentru cererea de finanțare

•

Documentarea proiectului

•
Activități de cercetare și analiză de marketing pentru IMM-uri
Tipul sau sectorul de activitate Educație, formare și cercetare
06/2011 – 01/2012

Internship (Procurement Supply Management)
Siemens Wind Power A/S, Borupvej 16, 7330 Brande, Danemarca,
http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/wind-power/
•

Managementul achizițiilor

•

Managementul proiectului de subcontractare

•

Managementul riscului și al capacității

•

Vizualizarea indicatorilor cheie de performanță în rapoartele zilnice

•

Persoana responsabilă pentru soluționarea neconformităților (NCR)

•
Legături interdepartamentale cu producția, vânzările, financiarul, logistica
Tipul sau sectorul de activitate Industria energiei regenerabile
10/2010 – 02/2013

Consilier în relația cu diaspora (Voluntariat)
Liga Studenților Români în Străinătate, Aarhus, Danemarca
Voluntariat în proiecte pentru a oferi studenților români ajutor și sprijin în Danemarca, pentru a forma și
susține o comunicate puternică de români
Tipul sau sectorul de activitate Voluntariat

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2015 – Prezent

Educație
Doctorand în Inginerie și Management
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie
•

09/2012 – 07/2014

Teză doctorat: „Contribuții privind evaluarea performanței în lanțul de aprovizionare logistică”

Master Managementul Proiectelor Europene
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie, (Notă disertație: 10)
•

09/2012 – 02/2014

Disertație: „Activitățile curriculare și influența acestora asupra activității universității, Model de
bune practici – Universitatea de Științe Aplicate Worms”

Master Administrarea Afacerilor Internaționale și Comerț Extern
Universitatea de Științe Aplicate Worms, Germania (Notă disertație: 9,7)
•

09/2010 – 01/2012

Disertație: : „Factors influencing student’s choice of a university and universities
performance”

Licență în Vânzări Internaționale și Marketing Management
Business Academy Aarhus, Danemarca (Notă licență: 8)
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•
09/2007 – 06/2010

Manuel Dumitrașcu

Licență: „Outsourcing within Siemens”

Diplomă AP în Marketing Management
Business Academy Aarhus, Danemarca (Notă licență: 9)
•

Licență AP: „Gouda Gold – Product Development and Promotion”

Bursă practică Erasmus în cadrul Business Academy Aarhus, Aarhus, Danemarca

Formare
2015

Certificat de absolvire al cursului de Master Trainer, organizat de American Society for

2014

Certificat de limbă germană, organizat de Deutsch Akademie din München
Certificat de absolvire al cursului de Formator, organizat de S.C. Doctus S.R.L., Sibiu
Certificat de absolvire al cursul „Certified KPI Professional”, organizat de The KPI

Training and Development, Statele Unite ale Americii

2014
2014

Institute, Australia
2014
2014
2011

Diplomă de participare la cursul „Managementul performanței în departamentul de
aprovizionare-logistică”, organizat de The KPI Institute, Australia
Diplomă de participare la conferința „Managementul performanței în România
2014”, organizată de The KPI Institute, Australia
Certificat „Handling Corporate Proprietary Information”, Siemens Wind Power A/S,
Danemarca

2011
2007
2007
ALTE CALIFICĂRI:

Certificat „Protection against Social Engineering”, Siemens Wind Power A/S, Danemarca
Certificat de limbă engleză avansat, organizat de Universitatea din Cambridge
Diplomă de absolvire al cursului de completare a documentelor financiare,
contabile și bancare, DoxExpert, în cadrul Universității „Lucian Blaga”, Sibiu
Operarea autovehiculelor electrice pentru testare (BMW Group
Training Academy, Germania)

E1 Driver Training (BMW Group Training Academy, Germania)
COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

Română
ÎNȚELEGERE

Engleză
Germană

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

•

Bune abilități sociale și de comunicare, spirit de echipă, dobândite prin interacțiunea cu
parteneri internaționali, lucrând în cadrul diverselor companii și proiecte internaționale și
livrarea diferitelor trening-uri și cursuri

Competențe
organizaționale/manageriale

•

Experiență în managementul proiectelor, bune competențe organizaționale dobândite în
cadrul organizării diferitelor workshop-uri și seminarii internaționale
Leadership, conducător de proiecte pentru formare, sesiuni de comunicări, workshop-uri,
conferințe
Bune competențe de managementul proiectelor dobândite prin conducerea diverselor
proiecte din industria automotive, dezvoltarea cursurilor și training-urilor și implicarea în
proiecte de externalizare

•
•
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Competenţe informatice

•

Permis de conducere

•
•
•
•
•

Manuel Dumitrașcu

Foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, MS
Project)
Bună stăpânire a programului de statistică SPSS
Bună stăpânire a programului de gestiune SAP
Bună stăpânire a programului de gestiune FAMOS
Noțiuni de programare de bază în MS Excel VBA
Categoria A și B

Sibiu, 23.09.2019
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