
 

   

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CARMEN JESCU 

Adresă Municipiul Bucuresti 

Telefon Telefon: (40)-21-314 60 46   

  

E-mail carmen.jescu@tccfr.ro;  

  

Naţionalitate Romana 

  

Data naşterii Bucuresti, 10 februarie 1968 

  

Sex Feminin 

 
                                    Stare  civila       
 
 

Activitati si responsabilitati 
                          principale 

 
 Casatorita 

 
           
  08.2014 -- prezent – Director  Societate comerciala 

  stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale firmei, în concordanță cu strategia 
elaborată de Consiliul de Administrație  

   stabilirea anuala, împreună cu Directorii departamentelor din subordine, 
obiectivele generale de dezvoltare  

   comunicarea obiectivelor și urmărirea ca acestea să fie comunicate 
întregului personal  

   monitorizarea trimestrial/semestrial/anuala gradul de realizare a obiectivelor  

   stabilirea obiectivelor personale și pentru top-management în strictă 
concordanță cu obiectivele firmei  

   participarea la elaborarea bugetului, analizarea propunerilor înaintate, 
operarea corecțiile necesare și aprobarea bugetul final  

   aprobarea sistemului de raportare folosit pentru urmărirea realizării 
bugetului  

   identificarea oportunităților de afaceri  

   reprezentarea  firmei în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții și alte 
organisme/organizații cu impact real/potențial asupra rezultatelor  

   asigurarea managementului firmei  

   asigurarea rețelei de relații necesare dezvoltării activității firmei  
 



    11.2001 –  08.2014  –   Director General Societate comerciala 

   asigurarea fundamentarii activitatii decizionale cu privire la definirea si 
formularea politicii economico-sociale si gestionarea eficienta a resurselor 
materiale, financiare, informationale si umane in vederea realizarii 
obiectivelor stabilite. 

  stabilirea in acord cu reprezentantii AGA si cu echipa de management, a 
obiectivelor generale, specifice si operationale ale firmei pe termen scurt, 
mediu si lung.  

    identificarea si alocarea resurselor financiare, informationale, materiale si   
umane din firma, in vederea realizarii obiectivelor propuse. 

  elaborarea si avizarea planurilor de investitii financiare, tehnologice si 
de resurse umane . 

   organizarea structurilor organizationale in functie de necesitatile firmei si de 
activitatile planificate 

  comunicarea obiectivele generale, specifice si operationale ale firmei 
personalului la toate nivelele ierarhice inferioarre. 

   dispunerea intocmirii planurilor manageriale anuale si semestriale pe baza 
analizelor efectuate. 

   asigurarea si  coordonarea tuturor departamentelor din cadrul firmei.  

   asigurarea identificarii oportunitatilor de investitie si obtinere de profit. 

   elaborarea proiectului de buget si proiectul de achizitii tehnologice, in 
vederea satisfacerii gradului de rentabilitate si competitivitate pe piata ale 
firmei.. 

   organizarea activitatil departamentelor si asigurarea numirea directorilor de 
departamente sau a sefilor de birouri. 

   incheierea actelor juridice in numele firmei, conform imputernicirii acordate 
de catre AGA. 

   colaborarea cu autoritatile locale in vederea indeplinirii obiectivelor 
economice si a celor organizationale. 

   negocierea Contractului Colectiv de Munca si Contractelor Individuale de 
Munca. 

   dispunerea efectuarii evaluarilor performantelor din firma si avizarea 
evaluarilor individuale anuale 

   asigurarea stabilirii unor criterii obiective de evaluare a performantelor 
angajatilor din firma. 

   organizarea, controlul si supervizarea activitatilor Departamentelor 
deProiectare, Marketing, Financiar-Contabil, Administrativ, Resurse Umane 
si / sau ale altor departamente din cadrul firmei. 

   asigurarea respectarii reglementarilor si normelor legale in vigoare in 
cadrul activitatii decizionale. 

   urmarirea aplicarii deciziilor luate si evaluarea efectelor acestora. 

   analizarea, impreuna cu sefii de departamente, a tuturor rapoartelor 
financiare, veniturilor si cheltuielilor fiecarui departament, pentru a se 
asigura ca hotararile cu privire la buget sunt respectate si ia masuri pentru 
imbunatatirile necesare. 

   stabilirea conform structurii organizatorice si a ROI sarcinile si 
responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post. 

   organizarea acordarii concediului de odihna si a zilelor libere pentru 
directorii de departamente din subordine. 

   reprezintarea societatii in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in 
conformitate cu imputernicirea acordata de AGA. 

   asigurarea unui cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre 
management si angajati. 
 

  asigurarea reprezentarii si apararea intereselor si imaginii firmei in raport  
cu autoritatile publice centrale si locale. 

 

https://legislatiamuncii.manager.ro/articole/resurse-umane-7/


 
 
 
 

 

 01.1999 – 10.2001 – Contabil Sef – CEB Ilfov 

 asigurarea  și răspunderea de îndeplinirea la termen a obligațiilor entitatii față 
de bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;   

 supervizarea implementarii procedurilor de contabilitate cu ajutorul 
programului informațional;   

 asigurarea și răspunderea de elaborarea balanței de verificare la termenele 
stabilite de legislația în vigoare;   

 avizarea lucrărilor pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, 
evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnică de 
calcul;   

 participarea la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate în cadrul 
serviciului;   

 întocmirea aprecierilor asupra activității desfășurate de personalul din 
subordine și propunerea  pentru promovare și stimulare materială pe cei mai 
buni;   

 reprezentarea entitatii în cazurile încredințate prin delegare;   

 răspunderea de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului 
la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;   

 răspunderea de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și 
propune măsuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;   

 răspunderesa de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în 
cadrul serviciului pe care îl coordonează;   

 10.1986 -03.1998 – Serviciu salarizare –Automatica SA 
 
 

 

                   Educaţie şi formare  Scoala nr.1 –Oras Voluntari, jud. Ilfov 
 Liceul Matematica-fizica I.L. Caragiale Bucuresti 
 Universitatea “Petrol – Gaze din Ploiesti - “Facultatea de Stiinte Economice”  

              Specializare – “ Contabilitate” 

 Studii universitare de masterat -domeniul Management - specializarea- 
Managementul sectorului public 

 
             Cursuri de perfectionare 

 
 Curs de instruire – Inspector Resurse Umane  
 Curs de instruire –Securitate si sanatate in munca 

 

Limba maternă Romana 

  

Limba străină cunoscută Limba engleza  
Limba franceza 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de concentrare si de comunicare cu diferite tipuri umane, munca  in 
echipa, capacitate de persuasiune 
Bune competente organizatorice dobandite din experienta de lider al unei echipe 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Caracteristici de    
                              personalitate        
 

Calitati de lider, adaptabilitate, flexibilitate, dexteritate in preluarea si prelucrarea 
informatiilor, eficienta si eficacitate in luarea deciziilor, seriozitate. 
 

   Spirit organizatoric ,echilibru emoțional ,capacitate de a evalua și a lua         

decizii,capacitate de a   lucra cu oamenii ,rezistență mare la stres ,ușurință, claritate și   

coerență în exprimare ,punctualitate . 

 Aptitudini de calcul ,aptitudinea de a lucra cu documente,planificare și organizare a  

operațiilor și activităților, abilități de negociere, acordare și transmitere de informații  

 

Gândire strategică, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea și 
dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea și controlul 
oamenilor, ambiție, încredere în sine, activism, energie, fluență verbală 

  

  Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
 

 
Utilizare PC: Office 

                                     Permis 
                                 de conducere 

 
Catergoria B   

 


