
Teodora Șofletea 
 
 
Date personale și de contact: 
 
Adresa de domiciliu: București, România 
E-mail: teodora.sofletea@amccrs-pmb.ro  
 
 
Abilități și competențe profesionale principale: 

 Experiență managerială, respectiv în planificarea, bugetarea și coordonarea activității 
unei/unui echipe/serviciu/departament – 4 ani 

 Experiență în managementul resurselor umane (recrutare, evaluarea performanței, instruire 
profesională) – 4 ani 

 Experiență în managementul proiectelor – 9 ani 
 Experiență în cercetare, analiza și raportare – 9 ani 
 Experiență privind legislația din domeniul managementului resurselor umane – 4 ani  

 
Poziții ocupate: 
 
Sef Serviciu - Serviciul Resurse Umane -  Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic 
Octombrie 2017 – Prezent (4 ani) 
 

Activităţi și responsabilităţi principale: 
 

o Organizarea și conducerea Serviciului de Resurse Umane; 
o Recrutarea personalului; 
o Întocmirea proiectelor de decizii și evidența deciziilor Directorului Executiv privind drepturile 

salariale și de personal ale angajaților, precum și cele de numire și eliberare din funcție a 
personalului, de sancționare, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, etc.; 

o Întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale;  
o Propunerea și fundamentarea planului de formare profesională a angajaților; 
o Îmbunătățirea comunicării interne la nivelul funcțiilor de conducere, precum și pe paliere 

ierarhice. 
 
Inspector de Specialitate - Serviciul Resurse Umane -  Administrația Municipală pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic 
Martie 2017 – Octombrie 2017 (7 luni) 
 

Activităţi și responsabilităţi principale: 
 

o Evidența tuturor categoriilor de salariați; 
o Întocmirea actelor referitoare la contractele individuale de muncă/rapoartele de serviciu, cu 

respectarea drepturilor și a obligațiilor ce decurg din acestea; 
o Întocmirea schemei de încadrare a salariaților; 
o Evidența și completarea dosarelor de personal; 
o Evidența concediilor și întocmirea fișelor de prezență pentru personalul angajat. 

Manager de produs - Erin Smart Management S.R.L. 

mailto:teodora.sofletea@amccrs-pmb.ro


Noiembrie 2016 –  Martie 2017 (4 luni)  
 

Activităţi și responsabilităţi principale: 
 

o Coordonarea procesului de listare a gamelor de produse la partenerii online; 
o Colectarea și traducerea specificațiilor tehnice; 
o Definirea/realizarea materialelor de promovare a produselor; 
o Realizarea de analize de piață pe segmentul specific; 
o Definirea procedurilor de listare a produselor și de livrare; 
o Coordonarea lansării produsului sau serviciului; 
o Coordonarea procesului de stabilire a prețurilor produselor. 

 
Expert informații pentru afaceri - Integrated Corporate Security Services S.R.L. 
August 2012 – Noiembrie 2016 (4 ani și 3 luni) 
 

Activităţi și responsabilităţi principale: 
 

o Sprijină deciziile de afaceri cu produse informative dedicate; 
o Sprijină operațiile de afaceri în desfăşurare cu informaţii curente; 
o Protejează patrimoniul informaţional al unei companii de acţiunile concurenţilor sau unor 

entităţi ostile; 
o Identifică și prioritizează împreună cu beneficiarul nevoile de informaţii ale acestuia; 
o Planifică activitatea de culegere de informaţii; 
o Identifică și evaluează potențialele surse de informaţii; 
o Contactează şi exploatează sursele; 
o Integrează informaţiile culese în baze de date; 
o Verifică informaţiile culese prin intermediul altor surse independente; 
o Analizează prin metode profesionale informaţiile disponibile; 
o Sintetizează materiale informative care să răspundă nevoilor beneficiarului. 

 
 
Economist stagiar - Banca Comercială Română (Romanian Commercial Bank) 
Februarie 2012  –  Aprile 2012 (3 luni) 
 

Activităţi și responsabilităţi principale: 
 

o Administrarea instrumentelor de plată; 
o Efectuarea de operaţiuni bancare; 
o Înscrierea operaţiunilor efectuate în registre; 
o Menţinerea legăturilor cu alte bănci, clienţi sau furnizori; 
o Întocmirea, contabilizarea şi verificarea facturilor emise; 
o Ținerea la zi a documentelor şi verificarea zilnică a contului bancar. 

 
 
Educație: 
 
Diplomă de Licenţă - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie 
Specializare în Economie şi Comunicare în Afaceri 
2007 – 2010 
 
Diplomă de Master - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie 



Specializare în Economie Europeană 
2010 – 2012 
 
Program de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale/Curs perfecţionare postuniversitar 
Ministerul Afacerilor de Externe, Institutul Diplomatic Român 
Octombrie 2011 – Aprile 2012 
Nivel în clasificarea internațională - ISCED 7 - field of education code 34, 38 
 
 
Cursuri și certificări: 
 
Manager resurse umane (cod COR 121207) 
Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (cod COR 325723) 
Expert informații pentru afaceri (cod COR 242217) 
Perfecționare/specializare în bazele administrației publice 
 
 
Abilități și competențe personale: 
Persoana organizată, disciplinată, consecventă și perseverentă 

o Cu bune abilitați de comunicare și relaționare; 
o Cu o buna capacitatea de a lucra în medii multiculturale; 
o Cu spirit de echipă; 
o Cu o bună capacitate de adaptare la situații noi; 
o Cu aptitudini organizatorice. 

 
 
Alte abilitați: 
 

o Limba Engleza – Mediu 
o Limba Spaniola - Începător 
o Limba Franceza - Începător 
o Experiența în lucrul cu calculatorul - MS Office (Word, Excel, PPT, Outlook, etc.) 
o Permis Conducere categoria B (2006) 


