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EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

04/2017 – Prezent   Inspector Securitate și Sănătate în Muncă și Cadru Tehnic PSI 

   Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială ”Elie Carafoli”, orașul București 

  Realizarea planurilor de evacuare 

 Întocmirea planului de intervenție 

 Întocmirea dispozițiilor, instrucțiunilor, grafice de instruire, registre de evidență 

 Instruirea personalului în domeniile PSI și SSM 

 Realizarea exercițiilor de intervenție 

 Luarea măsurilor în vederea respectării normelor legale de către personalul angajat și de 
conducerea institutului 
 

07/2014 – 04/2017   Funcționar administrativ în resurse umane și contabilitate primară 

   SC ”XXL  JOBS” SRL, orașul Brașov 

  Recrutarea și selecția candidaților pentru colaboratorii externi în domeniile: construcții, 
transport, mecanică etc. 

 Realizarea interviurilor pentru posturile vacante ale firmei (contabili, agenți de turism) 

 Medierea candidaților interesați de un post vacant 

 Întocmirea contractelor de muncă, fișelor de post, deciziilor, actelor adiționale 

 Evidența salariaților cu ajutorul programului REVISAL 

 Gestionarea dosarelor de angajați 

 Întocmirea facturilor, chitanțelor, dispozițiilor de plată 

 Evidența încasărilor în numerar (registru de casă) și a celor prin bancă 

 Efectuarea plăților serviciilor către furnizori prin bancă și cash 

 Efectuarea pontajului  

 Calcularea diurnelor și a detașărilor pentru angajați 

 Reprezentarea firmei în raport cu instituțiile statului (ITM, Registrul Comerțului, ANAF, 
Casa de Sănătate, Casa de Pensii) 

 Întocmirea Contractului Colectiv de Muncă și înregistrarea acestuia la ITM 

 Realizarea Regulamentului de Ordine Interioară 

 

04/2012 – 08/2012    Vânzător ambulant  

SC “Trupa Ballonisimo” SRL, orașul Brașov  

▪ Comercializarea baloanelor  

▪ Abordarea clienților în vederea vânzării de baloane 

▪ Efectuarea totalului la sfărșitul zilei de lucru 

▪ Evidența banilor încasați și a baloanelor vândute pentru colegii de muncă  
 

   04/2011- 10/2011    Operator Schimb Valutar 

 SC „Era-Schimb” SRL., orașul Chișinău 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   
 

COMPETENȚE PERSONALE 
 

 

 

  Operarea cu valute străine și naționale 

 Verificarea atentă a valutelor pentru depistarea celor false 

 Calcularea disponibilului monetar 

 Comunicarea amabilă cu clienții 

 Evidența valutelor străine 
 

2019 - prezent  Doctorand  

  Universitatea Transilvania, Brașov  

  Domeniu Inginerie și Management 
 Facultatea Inginerie Tehnologică și Management Industrial 

 

 

10.04.2017 -19.05.2017  Cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI  

  Program de inițiere  

  Organizat de SC Crup SRL  

2014 - 2016  Inginer diplomat  

  Universitatea Transilvania, Brașov  

 

 

 Facultatea Alimentație și Turism 
 Specializarea  
Dezvoltarea și Optimizarea Sistemelor Tehnice și Tehnologice Agroalimentare și Turistice        
frecvență la zi 

 

02.11.2015 -11.11.2015  Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă  

  Program de perfecționare  

  Organizat de SC Crup SRL  

2010 -  2014 

 

 Inginer  

 Universitatea Transilvania, Brașov 

 Facultatea Alimentație și Turism 
 Specializarea Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism 
 frecvență la zi 
 

Limbi materne Româna / Rusa  

Alte limbi străine cunoscute ΙNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Limba Franceză B2 B2 B2 B2 B1 

Limba Germană A1 A2 A1 A1 A1 

Abilități de comunicare  ▪ bune abilități de comunicare dobândite prin experienţa proprie de vânzător ambulant  

▪ abilități oratorice dobândite în cadrul facultății prin prezentarea proiectelor 

▪ convingere, argumentare, fluență, vocabular bogat, adaptare la contextul de comunicare 

  

Competenţe 
organizaţionale  

▪ colaborare, socializare, organizare, planificare, implicare, muncă în echipă, 
responsabilitate, deschidere spre nou, orientare spre calitate, orientare spre obiective, 
adaptabilitate, flexibilitate 

▪ Competențele organizaționale au fost dobândite prin experiența proprie de șefa grupei pe 
parcursul anilor de licență 



                                                         Curriculum   Vitae                                                                                           Petrachi Victoria 

 

  

Abilități informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ cunoaștere a programelor Turbo Pascal, C++, AutoCad, Medallion, Fidelio, Revisal, Visio 

  

Alte abilități  ▪ tenacitate 

▪ spirit organizatoric 

▪ abilități oratorice 

▪ spirit competitiv 

▪ meticulozitate 

  

Permis de conducere  ▪ categoria B 

  

Informații suplimentare 

 

 Participarea la Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești 2013 

 Participarea la Conferința AFCO 2014 

 Practicant la Restaurantul Sergiana Center din Brașov în perioada 07/2012-08/2012 

 Practicant în cadrul proiectului Erasmus în orașul Bruxelles la Hotel ”Metropole” ***** 
 


