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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Curticăpean Andreea 

Adresă(e) Odorheiu-Secuiesc, str. Însorită, nr. 6, ap. 9, Romania, cod poştal: 535600 

Telefon(oane)  Mobil: +40 755121996 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) andreea_curticapean@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară 
 

 

Data naşterii 02.03.1990 
 

 

Sex Feminin 
 

 

Experienţa profesională S.C. ONLINE NAVIGATOR S.R.L. 
S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. 
S.C. DANONE PDPA ROMANIA S.R.L. 

 

 

Perioada S.C. ONLINE NAVIGATOR S.R.L. (13.03.2013 – până în prezent) 
S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. (01.11.2011 – 15.11.2012) 
S.C. DANONE PDPA ROMANIA S.R.L. (02.2010 – 10.2011) 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager (Online Navigator) 
Merchandiser (Danone, Kaufland)  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale S.C. ONLINE NAVIGATOR S.R.L.: Asistarea directorului general privind 
activitatea societății, precum: documentare, administrare și coordonare 
internă, etc.) 
S.C. DANONE PDPA ROMANIA S.R.L. și   
S.C. Kaufland Romania S.C.S.: Întreţinerea, verificarea și comandarea 
mărfii  

Educaţie şi formare/perioada Facultatea de Ştiinţe Politice,Administrative şi ale Comunicării,  
Secţia: Comunicare şi Relaţii Publice (2009-2012),  
Bacalaureat – Grupul Școlar „Eötvös József”,  
specializarea: Tehnician analize produse alimentare (2009) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline generale:  
- politică, managament public, mass-media (marketing), jurnalism 
 
Discipline profesionale:  

- practică profesională: S.C. GLOBUS S.R.L. și  

S.C. ONLINE NAVIGATOR S.R.L. – prelucrarea datelor, administrarea 

paginilor web și activități conexe  

 

 

Limba(i) maternă(e) Maghiară 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Maghiară (limba maternă), Română, Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Romana  
 

Utilizator 
experimenta

t(C2)  
 

Utilizator 
experimenta 

(C2) 
 

Utilizator 
experimenta

t (C2) 
 

Utilizator 
experimenta

t (C2) 
 

Utilizator 
experimenta

t (C2) 

Engleză  
 

Utilizator 
experimenta

t (B1) 
 

Utilizator 
experimenta

t (B1) 
 

Utilizator 
independent 

(B1) 
 

Utilizator 
independent 

(B1) 
 

Utilizator 
independent 

(B1) 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
C2 – Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită 

- Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în 
mod prea vizibil.  

       - Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluentă, într-
un un stil adaptat contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute 
auditoriul să sesizeze şi să retină punctele semnificative. 
      -Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să 
redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară 
  B1 – Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară. 

- Pot să fac  faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară printr-o 
regiune unde este vorbită limba. 

- Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă 
- Pot să îmi argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile 
- Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes 

personal 

Competenţe şi abilităţi  - O bună capacitate de comunicare 
- Spirit de echipă  
- Spirit organizatoric 
- Negociere, coordonare 
- Luarea deciziilor 
- Planificare 
- Orientare către rezultate  
- Orientare spre client 
- Gestiunea resurselor 
- Experiență în elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei  
- Alegerea strategilor de marketing 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint, Photoshop 

Permis(e) de conducere - da (categoria B) 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Stimate Domnule/Doamna 

 

 

 

     Subsemnata, Curticăpean Andreea, am luat la cunostinţă cu interes de posibilităţile pe care le oferă firma 

Dumneavoastră.  

 

    Am absolvit la Facultatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 

Comunicării, secţia Comunicare şi Relaţii Publice şi consider că în anii de studenţie am acumulat multe 

cunoştinţe în politică, managament, mass-media, jurnalism. Aştept cu nerăbdare să pun în practică aceste 

cunostinţe, combinate cu abilităţi utile domeniului şi implicit jobului Dvs. Sunt o persoană dinamică, cu 

aptitudini foarte bune de comunicare, responsabilă, hotarâtă, interesată în perfecţionarea profesională în orice 

domeniu.  

 

    Îmi doresc să am şansa de a lucra la firma Dumneavoastră, unde aş putea să-mi pun in evidenţă capacităţile 

intelectuale si experienţa acumulată pentru a îndeplini sarcinile și scopurile firmei, cât şi pentru dezvoltarea 

carierei mele. 

 

    Dacă veţi considera că motivaţia si calificarea mea sunt oportune pentru obţinerea unui loc în cadrul firmei 

Dumneavoastră, sunt disponibil în orice moment pentru a fi contactat în vederea discutării detaliilor unei 

posibile colaborări. 

 

Vă mulţumesc! 

 

 

 Cu stimă, 

Curticăpean Andreea                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


