MODEL DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

BUCEVSCHI ALEXANDRA ECATERINA

Adresă

NR. 783A, COD POŞTAL 727250
ROMÂNIA, JUDEŢ SUCEAVA

Telefon

+40 749 352 744

E-mail

, LOCALITATE FRĂTĂUŢII NOI, TARA

alexandra.nastasi@gmail.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

12.12.1993

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
decembrie 2017- prezent
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate

CEC BANK S.A., Municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii, Jud. Suceava

• Funcția sau postul ocupat

Ofiter Relații Clienți

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Principalele activităţi desfăşurate:
· Promovarea, consilierea şi vânzarea întregului portofoliu de produse
şi servicii al Băncii;
· Asigurarea şi păstrarea documentelor în deplină siguranţă;
· Păstrarea confidenţialităţii şi secretului bancar;
· Introducerea în aplicaţia informatică a datele şi informaţiile preluate
de la clienţi;
· Menţinerea relaţiilor de afaceri cu clienţii deja existenţi;
· Adoptarea unui comportament politicos şi amabil;
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august 2016 – decembrie
2017
CEC BANK S.A., Municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii, Jud. Suceava
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate
• Funcția sau postul ocupat

Ofiter Cont

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Principalele activităţi desfăşurate:
· Promovarea, consilierea şi vânzarea întregului portofoliu de produse
şi servicii al Băncii;
· Asigurarea şi păstrarea documentelor în deplină siguranţă;
· Păstrarea confidenţialităţii şi secretului bancar;
· Introducerea în aplicaţia informatică a datele şi informaţiile preluate
de la clienţi;
· Menţinerea relaţiilor de afaceri cu clienţii deja existenţi;
· Adoptarea unui comportament politicos şi amabil;

•mai- iunie 2015
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate
• Funcția sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Practică în cadrul facultăţii
S.C. Vicşani Farm S.R.L., comuna Mușenița, sat Vicșani, jud. Suceava

•iulie 2014
• Numele și adresa
angajatorului
• Tipul activității sau
sectorului de activitate

Practică în cadrul facultăţii
Banca Comercială Română , Mun. Rădăuţi, jud. Suceava

Agricultura

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul practicii:

Întroducerea avizelor în programul de contabilitate;

Întocmirea dispozitiilor de plată către angajatii societătii;

Întocmirea dispozitiilor de încasare către casier;

Am completat în registrul de casa evidenţa banilor, am lucrat
alaturi de casier şi am facut incasarile şi platite de mai mica valoare;

Am ajutat la completarea şi scanarea contractelor de
arendă.

Instituție bancară

• Funcția sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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Principalele activităţi desfăşurate în cadrul practicii:
 Observarea modului de efectuare a diferitelor activităti în cadrul băncii;
 Observarea modului de relaţionare a personalului cu clienţii;
 Cunoașterea diferitelor tipuri de documente specifice sectorului bancar;
 Activităti de sortare si îndosariere a documente în cadrul arhivei;
 Observarea sistemului de operare IT în domeniul operaţiunilor de
creditare.

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

Iulie 2017
• Numele şi tipul instituţiei

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

CEC BANK S.A.
Seminar „Pregatire AML & KYC”
Subiecte:
-cunoasterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării
terorismului;
-monitorizarea operaţiunilor derulate prin conturi;

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul
clasificării naţionale (dacă
este cazul)
Iunie 2017
• Numele şi tipul instituţiei

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

CEC BANK S.A.
Seminar „Agentia Scoala”
Subiecte:
-cunoaşterea produselor şi serviciile PF şi PJ;
-abilitati de vânzare a produselor şi serviciilor;
-mod de interpretare a reglementărilor interne şi punerea în aplicare;
-procesul de vânzare a serviciilor şi produselor

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul
clasificării naţionale (dacă
este cazul)

Noiembrie 2016
Numele şi tipul instituţiei

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

CEC BANK S.A.
Curs „Integritatea patrimoniului”
Curs „Reglementări/Oferte ale produselor de activ/pasiv PF/PJPachete şi Campanii active”
Subiecte:
-caracteristici ale produselor şi serviciilor existente în oferta băncii;
-vânzarea produselor şi serviciilor existente în oferta băncii;
-etapele vânzării;

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul
clasificării naţionale (dacă
este cazul)
2016- 2018
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
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Diplomă de Master
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul
clasificării naţionale (dacă
este cazul)
2013-2016
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ

Specializarea Audit şi Guvernanţa Corporativă
Am studiat discipline ca:
-guvernanţa corporativă;
-informatica pentru profesionistul contabil;
-metode de gestiune a finanţelor publice;
-metodologia de derulare a unei misiuni de audit;
-auditul situațiilor financiare;
-raportare financiară
-etica și integritate academică.
Studii superioare

Diplomă de Licenţă
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Specializarea Finanţe şi Bănci

• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul
clasificării naţionale (dacă
este cazul)

• 2009-2013
• Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
• Principalele subiecte şi
calificări însuşite

• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul
clasificării naţionale (dacă
este cazul)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
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Am studiat discipline ca:
-Produse şi servicii bancare;
-Gestiune Bancară;
-Operaţiunile instituţiilor de credit;
-Monedă;
-Economie;
-Finanţe;
-Contabilitate;
-Audit;
-Informatică
Licenţiat în Ştiinţe Economice
-Studii superioare

Diplomă de Bacalaureat
Liceul Colegiul Tehnic Rădăuţi
Profil Real: Matematică Informatică Intensiv
Principalele discipline studiate:
-Matematică;
-Informatică;
-Economie;
-Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor;
-Administrarea calculatoarelor şi reţelelor;
Operator pe calculator
-Studii medii

.

LIMBA MATERNĂ

Română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

ENGLEZĂ
B2
B1
B2
FRANCEZĂ
A2
A1
A1
Sunt o persoană sociabilă, deschisă, mă adaptez foarte uşor situaţiilor
noi şi lucrului în echipă;
Am capacitatea de acomodare rapidă în cadrul unei comunităţi întru-cât
îmi place să cunosc persoane noi, să relaţionez cu oamenii, să-mi creez
noi prieteni ;
Îmi place să învăţ, să mă pefecţionez, să evoluez continuu.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE
.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISITICE

ALTE APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE

PERMIS(E) DE CONDUCERE
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Atestat de competente profesionale
· competente de operare pe calculator;
· o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office ( Word, PowerPoint, Excel,
Access);
· cunoaşterea limbajului HTML;
· cunoaşterea limbajului de programare C++;
· operare cu baze de date în Visual Fox Pro;
· realizarea unor pagini web cu ajutorul limbajului HTML

Am multe hobby-uri care îmi ocupă timpul liber cum ar fii:
· Citesc;
· Călătoresc;
· Îmi place lucrul de mână, creez obiecte handmade;
· Fac sport;
· Vizionez filme.
Aptitudini şi competenţe dobândite la locul de munca:
-Întelegerea modului de desfăsurare a unor activităti din cadrul băncii;
-Cunoasterea produselor si serviciilor bancare;
-Cunoasterea modului de relationare cu clientii;
-Înţelegerea modului de desfăşurare a unor activităţi în cadrul societăţilor
comerciale.

Deţin permis de conducere categoria B (2012)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

ANEXE
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In cadrul locului de munca am participat la o serie de seminarii, cursuri pe
diferite teme organizate de către institutie, aceste seminarii fiindu-mi de mare
folos.
Sunt o persoană ambiţiosă, dispusă să învăţ lucruri noi.

