
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ana-Maria Trică 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

12/2018–Prezent Documentarist principal
Muzeul Na ional de Istorie a României, Bucure ti (România) ț ș

- eviden aț  informatizată a patrimoniului muzeal

- corelarea între baza de date iș  documentele de eviden ăț  a patrimoniului: procese verbale, registre 
de inventar, liste de inventar

- verificarea inventarierii patrimoniului iș  acordarea de suport gestionarilor pentru realizarea acesteia

- procesarea documentelor referitoare la predări-preluări de gestiune, schimburi de gestiune

- procesarea reevaluărilor pieselor de patrimoniu

02/2017–05/2017 Analist Servicii Client
WWF Programul Dunăre-Carpa i România, Bucure ti (România) ț ș

- administrarea bazei de date iș  asigurarea corectitudinii informa iilorț  prezente în aceasta

- actualizarea informa iilorț  legate de dona iiț  iș  donatori 

- verificarea rapoartelor legate de dona iiț  iș  inserarea lor în baza de date

- pregătirea de rapoarte lunare iș  la cerere, pentru echipa de strângere de fonduri

- actualizarea bazei de date a voluntarilor echipei de strângere de fonduri

03/2016–02/2017 Asistent Strângere Fonduri
WWF Programul Dunăre-Carpa i România, Bucure ti (România) ț ș

- suport administrativ pentru campaniile de strângere de fonduri în vederea derulării de proiecte 
pentru protejarea mediului sălbatic

- verificarea dona iilorț  făcute prin debit direct iș  pe site

- verificarea corectitudinii completării contractelor de debit direct iș  a formularelor completate pe site

- verificarea stocurilor de materiale pentru campaniile de strângere de fonduri

- ob inereaț  autoriza iilorț  în vederea desfă urăriiș  de activită iț  stradale

- elaborarea deconturilor de cheltuieli iș  a altor documente interne

- comunicarea cu donatorii fa ăț  în fa ă,ț  prin telefon, e-mail sau site

04/2015–10/2015 Reprezentant Servicii Conturi Mari
Telekom Romania Mobile Communications S.A., Bucure ti (România) ș

- implementarea contractelor pentru clien iț  mari ( sindicate, federa ii,ț  asocia iiț  )

- colaborarea cu agen iiț  de vânzări iș  cu biroul de 
suport opera iuniț  clien iț  mari în vederea solu ionăriiț  solicitărilor venite din partea acestora ( înlocuiri c
artele sim, reînnoiri de contract, portare numere de telefon, schimbare numere de telefon iș  serii ale 
cartelelor sim )

- solu ionareaț  reclama iilorț  de taxare iș  a celor tehnice

- activarea iș  modificarea serviciilor adi ionaleț

09/2014–04/2015 Reprezentant Servicii Companii
Telekom Romania Mobile Communications S.A., Bucure ti (România) ș

- administrarea unui portofoliu de clien iț  strategici

- colaborarea cu biroul de conturi strategice iș  cu agen iiț  de vânzări

- activarea de contracte pentru clien iiț  business, atât noi, cât iș  existen iț
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- procesarea de prelungiri contractuale, cereri de portare

- solu ionareț  reclama iiț

- furnizarea de rapoarte

- testarea de noi servicii

- formarea colegilor noi

11/2012–09/2014 Specialist Conturi Mari
COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A., Bucure ti (România) ș

- comunicarea cu reprezentan iiț  legali ai companiilor-client prin apeluri, e-mail, fax

- verificarea bonită iiț  clien ilorț  

- verificarea corectitudinii completării contractelor

- activarea contractelor în sistem

- arhivarea documentelor

- crearea de rapoarte

11/2010–11/2012 Agent Clien i Cheieț
COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A., Bucure ti (România) ș

- verificarea contractelor pentru conturile Business 2 Business, Small Office, Home 
Office iș  Întreprinderi Mici iș  Mijlocii iș  activarea acestora

- verificarea debitelor

- oferirea de consultan ăț  telefonică agen ilorț  de vânzări

08/2008–11/2010 Agent Servicii Clien iț
COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A., Bucure ti (România) ș

- oferirea de asisten ăț  iș  suport clien ilorț  persoane fizice iș  persoane juridice

- furnizarea de informa iiț  în legătură cu serviciile iș  produsele companiei

- punerea la dispozi ieț  de informa iiț  personalizate, tarife, acoperire, re eaț  de distribu ieț

- explicare facturi de servicii

- vânzarea telefonică de noi servicii

07/2007–03/2008 Agent Pensii Private
ING Fond de Pensii S.A., Pite ti (România) ș

- identificarea poten ialilorț  clien iț

- evaluarea nevoilor clien ilorț

- prezentarea aspectelor relevante ale fondului de pensii

- explicarea termenilor contractuali

- încheierea contractului

05/2006–07/2007 Promoter Produse i Serviciiș
Promotions Special Events Romania S.R.L., Pite ti (România) ș

- prezentare, reclamă, împăr ireț  de pliante pentru diferite produse iș  servicii

- explicarea caracteristicilor produselor iș  serviciilor pentru a convinge clientul

- identificarea de noi clien iț

- sondaje de pia ăț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1/4/20  © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3



 Curriculum vitae  Ana-Maria Trică

2008–2010 Diplomă de Master: Master Studii Americane
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Limbi i Literaturi Străine, Specializarea Studii ș ș
Americane, Bucure ti (România) ș

Competen e:ț

- cuno tin eș ț  asupra culturii iș  societă iiț  americane

- abilită iț  de ini iereț  a dialogului intercultural

- capacitatea de a analiza iș  de a elabora strategii de comunicare interculturală

- capacitatea de a în elegeț  cultura, civiliza iaț  iș  mentalitatea americană, dintr-
o perspectiva comparativă, transculturală iș  transna ionalăț

2005–2008 Diplomă de Licen ă: Licen iat în Rela ii Interna ionale i Studii ț ț ț ț ș
Europene
Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Socio-Umane, Specializarea Rela ii ș Ș ț ț
Interna ionale i Studii Europene, Pite ti (România) ț ș ș

Competen eț  tiin ificeș ț  fundamentale

- cunoa terea,ș  în elegereaț  conceptelor, teoriilor iș  metodelor de bază ale 
domeniului rela iilorț  interna ionaleț  iș  studiilor europene

Competen eț  tiin ificeș ț  de specialitate

- cunoa tereaș  legisla ieiț  europene iș  interna ionale, a structuriiț  institu ionaleț  iș  a mecanismelor 
de func ionareț  a organiza iilorț  europene iș  interna ionaleț

2001–2005 Specializarea Limbi Moderne: Engleză-Franceză
Liceul Teoretic "Dan Barbilian", Câmpulung (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

franceză B1 B2 B1 B1 B1

italiană B2 B2 B2 B2 B2

Certificare nivel B2: Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) Livello - B2, Universita' per Stranieri
di Siena 

spaniolă A2 B1 A2 A2 A2

portugheză A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- bună cunoa tereș  a pachetului Microsoft Office
- experien ăț  de lucru cu baze de date
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   ECV 2015-06-03T17:15:01.452Z 2020-04-01T16:01:34.106Z V3.4 EWA Europass CV true                           Ana-Maria Trică     true  Documentarist principal <p>- evidența informatizată a patrimoniului muzeal</p><p>- corelarea între baza de date și documentele de evidență a patrimoniului: procese verbale, registre de inventar, liste de inventar</p><p>- verificarea inventarierii patrimoniului și acordarea de suport gestionarilor pentru realizarea acesteia</p><p>- procesarea documentelor referitoare la predări-preluări de gestiune, schimburi de gestiune</p><p>- procesarea reevaluărilor pieselor de patrimoniu</p>  Muzeul Național de Istorie a României    București  RO România     false  Analist Servicii Client <p>- administrarea bazei de date și asigurarea corectitudinii informațiilor prezente în aceasta</p><p>- actualizarea informațiilor legate de donații și donatori </p><p>- verificarea rapoartelor legate de donații și inserarea lor în baza de date</p><p>- pregătirea de rapoarte lunare și la cerere, pentru echipa de strângere de fonduri</p><p>- actualizarea bazei de date a voluntarilor echipei de strângere de fonduri</p>  WWF Programul Dunăre-Carpați România    București  RO România     false  Asistent Strângere Fonduri <p>- suport administrativ pentru campaniile de strângere de fonduri în vederea derulării de proiecte pentru protejarea mediului sălbatic</p><p>- verificarea donațiilor făcute prin debit direct și pe site</p><p>- verificarea corectitudinii completării contractelor de debit direct și a formularelor completate pe site</p><p>- verificarea stocurilor de materiale pentru campaniile de strângere de fonduri</p><p>- obținerea autorizațiilor în vederea desfășurării de activități stradale</p><p>- elaborarea deconturilor de cheltuieli și a altor documente interne</p><p>- comunicarea cu donatorii față în față, prin telefon, e-mail sau site</p>  WWF Programul Dunăre-Carpați România    București  RO România     false  Reprezentant Servicii Conturi Mari <p>- implementarea contractelor pentru clienți mari ( sindicate, federații, asociații )</p><p>- colaborarea cu agenții de vânzări și cu biroul de suport operațiuni clienți mari în vederea soluționării solicitărilor venite din partea acestora ( înlocuiri cartele sim, reînnoiri de contract, portare numere de telefon, schimbare numere de telefon și serii ale cartelelor sim )</p><p>- soluționarea reclamațiilor de taxare și a celor tehnice</p><p>- activarea și modificarea serviciilor adiționale</p>  Telekom Romania Mobile Communications S.A.    București  RO România     false  Reprezentant Servicii Companii <p>- administrarea unui portofoliu de clienți strategici</p><p>- colaborarea cu biroul de conturi strategice și cu agenții de vânzări</p><p>- activarea de contracte pentru clienții business, atât noi, cât și existenți</p><p>- procesarea de prelungiri contractuale, cereri de portare</p><p>- soluționare reclamații</p><p>- furnizarea de rapoarte</p><p>- testarea de noi servicii</p><p>- formarea colegilor noi</p>  Telekom Romania Mobile Communications S.A.    București  RO România     false  Specialist Conturi Mari <p>- comunicarea cu reprezentanții legali ai companiilor-client prin apeluri, e-mail, fax</p><p>- verificarea bonității clienților </p><p>- verificarea corectitudinii completării contractelor</p><p>- activarea contractelor în sistem</p><p>- arhivarea documentelor</p><p>- crearea de rapoarte</p>  COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A.    București  RO România     false  Agent Clienți Cheie <p>- verificarea contractelor pentru conturile Business 2 Business, Small Office, Home Office și Întreprinderi Mici și Mijlocii și activarea acestora</p><p>- verificarea debitelor</p><p>- oferirea de consultanță telefonică agenților de vânzări</p>  COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A.    București  RO România     false  Agent Servicii Clienți <p>- oferirea de asistență și suport clienților persoane fizice și persoane juridice</p><p>- furnizarea de informații în legătură cu serviciile și produsele companiei</p><p>- punerea la dispoziție de informații personalizate, tarife, acoperire, rețea de distribuție</p><p>- explicare facturi de servicii</p><p>- vânzarea telefonică de noi servicii</p>  COSMOTE Romanian Mobile Telecommunications S.A.    București  RO România     false  Agent Pensii Private <p>- identificarea potențialilor clienți</p><p>- evaluarea nevoilor clienților</p><p>- prezentarea aspectelor relevante ale fondului de pensii</p><p>- explicarea termenilor contractuali</p><p>- încheierea contractului</p>  ING Fond de Pensii S.A.    Pitești  RO România     false  Promoter Produse și Servicii <p>- prezentare, reclamă, împărțire de pliante pentru diferite produse și servicii</p><p>- explicarea caracteristicilor produselor și serviciilor pentru a convinge clientul</p><p>- identificarea de noi clienți</p><p>- sondaje de piață</p>  Promotions Special Events Romania S.R.L.    Pitești  RO România      false Diplomă de Master: Master Studii Americane <p>Competențe:</p><p>- cunoștințe asupra culturii și societății americane</p><p>- abilități de inițiere a dialogului intercultural</p><p>- capacitatea de a analiza și de a elabora strategii de comunicare interculturală</p><p>- capacitatea de a înțelege cultura, civilizația și mentalitatea americană, dintr-o perspectiva comparativă, transculturală și transnațională</p>  Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Specializarea Studii Americane    București  RO România     false Diplomă de Licență: Licențiat în Relații Internaționale și Studii Europene <p>Competențe științifice fundamentale</p><p>- cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului relațiilor internaționale și studiilor europene</p><p>Competențe științifice de specialitate</p><p>- cunoașterea legislației europene și internaționale, a structurii instituționale și a mecanismelor de funcționare a organizațiilor europene și internaționale</p>  Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Socio-Umane, Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene    Pitești  RO România     false Specializarea Limbi Moderne: Engleză-Franceză  Liceul Teoretic "Dan Barbilian"    Câmpulung  RO România      en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   fr franceză  B1 B2 B1 B1 B1   it italiană  B2 B2 B2 B2 B2   Certificare nivel B2: Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) Livello - B2, Universita' per Stranieri di Siena   es spaniolă  A2 B1 A2 A2 A2   pt portugheză  A1 A1 A1 A1 A1  <p>- bună cunoaștere a pachetului Microsoft Office<br />- experiență de lucru cu baze de date</p>  C C B C B 

