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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

INFORMAŢII PERSONALE DASCĂLU MIHAELA-ELENA  

 

 

Municipiul Bacău, județul Bacău, România. 

 

mihaelaelena_dascalu@yahoo.com  mihaeladascalu@ub.ro 

Sexul F | Data naşterii 01/06/1988, Onești | Naţionalitatea Română 

2017-prezent Inginer Specialist îmbunătățire procese, Departamentul Dezvoltarea Afacerilor,  

AEROSTAR S.A. Bacău. 

 ▪ identificarea şi aplicarea soluţiilor adecvate de îmbunătăţire a performanţelor proceselor, 

prin rezolvarea problemelor cronice identificate, pentru a creşte performanţele 

proceselor, prin abordarea de aspecte organizaţionale, tehnice, economice etc. 

▪ analizează rezultatele proceselor şi îmbunătăţeşte performanţele organizaţiei, indiferent 

dacă procesele sunt specifice domeniului producţiei, aprovizionării, gestiunii resurselor, 

etc. 

 

2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2013 

 

Asistent vânzări 

S.C. TAKKO FASHION INTERNATIONAL S.R.L. (Sediul social: Str. Aleksandr  

S. Puskin, nr. 12, P+1 RO-011996, București, România ) 

Tel.: +4-21 4-07 8-2 33 

Filiala 3204, Arena Mall,  Strada Ștefan cel Mare 28, Bacău. 

Filiala 3265, Str. Milcov, nr. 2-4 (în interiorul centrului comercial Cora), Bacău. 

http://www.takko.com/ro/ro/homepage/ 

 

▪ atingerea target-ului fixat de companie privind volumul vânzărilor; 

▪ întocmirea și eliberarea documentelor specifice operațiunii de vânzare - cumpărare; 

▪ participarea la inventarele din magazin și participarea la aprovizionarea magazinului; 

▪ comunicarea sefului direct a oricăror probleme și observații preluate de la clienți în 

scopul îmbunătățirii performanței magazinului; 

▪ preluarea responsabilităților șefului ierarhic în cazul absenței acestuia; 

▪ cunoașterea ofertelor firmei și documentarea permanentă cu privire la serviciile, 

promoțiileși produsele puse la dispoziția clienților etc. 

 

Supraveghetor de noapte 

COLEGIUL NATIONAL "FERDINAND I", BACAU  

(Strada George Bacovia, nr. 45,  Telefon: 0234 513565, Fax: 0234 513020,  

E-mail:ferdinandbc@yahoo.com) http://www.colegiulferdinand.ro/ 

 

▪ Cunoașterea legislației în domeniul protecției  copilului; 

▪ Capacitate de lucru în mod individual și în echipă; 

▪ Adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres; 

▪ Perseverență, toleranță, calm, abilități de comunicare interpersonală; 

▪ Motivație puternică pentru munca cu copiii/tinerii cu nevoi sociale sau speciale. 

 

 

 

 

 

mailto:mihaelaelena_dascalu@yahoo.com
mailto:mihaeladascalu@ub.ro
http://www.takko.com/ro/ro/homepage/
http://www.colegiulferdinand.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

COMPETENȚE PERSONALE 
  

 

1.10.2013-prezent  Studii doctorale în domeniul: Ingineria mediului   

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărășești 157, 

600115, Bacău, România - www.ub.ro. 

Universitatea din Cádiz, Spania - Departamentul de Ingineria Mediului - www.uca.es. 

Februarie - Mai 2016 Stagiu de cercetare, Universitatea din Cádiz, Spania 

▪ Finalizarea experimentelor propuse pentru teza de doctorat și pregătirea unei lucrări 

pentru conferința: „The 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater 

Technologies”, 13- 16 june, 2016, Jerez de la Frontera, Spania. 

Octombrie - Decembrie 2015 Stagiu de cercetare,  Universitatea din Cádiz , Spania 

▪ Realizarea de experimente în laborator cu membrane ceramice de nanofiltrare și 

prezentarea rezultatelor în cadrul conferinței: „VI Jornadas Predoctorales de la Escuela 

Superior de Ingeniería”, 24-25 de Noiembrie, 2015, Cádiz. 

August – Septembrie 2015 Stagiu de cercetare,  Universitatea din Cádiz , Spania 

▪ Realizarea de experimente în laborator cu membrane ceramice de nanofiltrare. 

Februarie – Mai 2015 Stagiu de cercetare,  Universitatea din Cádiz , Spania 

▪ Documentare cu privire la procesul de amestecare în tratarea și epurarea apei. 

2011 - 2013 Studii postuniversitare – Master (MPMI – Managementul Protecției Mediului în Industrie) 

▪ Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărășești 

157, 600115, Bacău,  România  

▪ Tel: +40-234-542411, Tel./ fax +40-234-545753;   www.ub.ro  

2007 - 2011 Studii universitare – Licență (IPMI – Ingineria și Protecția Mediului în Industrie) 

▪ Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Calea Mărășești 

157, 600115, Bacău,  România  

▪ Tel: +40-234-542411, Tel./ fax +40-234-545753  www.ub.ro 

2007 - 2010 Studii – DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC,  

▪ Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești 157, corp D, et. II, Bacău, 

600115, România  

▪ Tel/Fax: 0234 580050, E-mail: dppd@ub.ro  http://www.ub.ro/dppd/ 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Spaniolă  C1 C1 C1 C1 C2 

Engleză C2 C2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 

Certificat de atestare a nivelului de limbă spaniolă obținut prin Erasmus  

http://www.ub.ro/
http://www.uca.es/
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/dppd/
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Competenţe de comunicare  În cadrul stagiilor de cercetare pe care le-am desfășurat în Spania și prin participările la 

diferite evenimente științifice din țară și străinătate am dobândit o importantă experiență în 

comunicarea și colaborarea cu persoane care provin din medii și culturi diferite. 

De asemenea, în urma experienței acumulate ca supraveghetor de noapte,  asistent vânzări 

și ulterior ca inginer specialist îmbunătățire procese, am dezvoltat importante abilități de 

comunicare cu publicul și capacitatea de a lucra cu oamenii. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

INDEPENDENT  

UTILIZATOR 

INDEPENDENT  

  

 ▪ o bună stăpânire a sistemului de operare: Windows XP; 

▪ o bună stăpânire a navigării pe internet; 

▪ o bună cunoaștere a programelor de birou MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), 

3D Paint Shop Pro), Smart Draw, Origin Pro etc. 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
Dinamică, sociabilă, spirit critic și de echipă, abnegație, capacitate de comunicare, agilitate 

mentală. 

Am coordonat, în diferite activități de ecologie și turism (și nu numai), colective de elevi și 

studenți.  

Coordonez, în calitate de vicepreședinte (din anul 2008) activitatea Departamentului de 

voluntariat din cadrul Clubului de Ecologie și Turism “Veniți cu Noi” din Bacău. 

▪ Colegiul National "Ferdinand I", str. Cuza Voda nr. 6, Bacau, judetul Bacau; 

▪ Tel. 0744/127741 - Remus Lupu (președinte), E-mail: vcn_remus@yahoo.com 

▪ http://www.vcnb.3x.ro/ 

▪ https://www.facebook.com/veniti.cunoi?fref=ts 

 

 

Permis de conducere  Categoria B 

mailto:vcn_remus@yahoo.com
http://www.vcnb.3x.ro/
https://www.facebook.com/veniti.cunoi?fref=ts

