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INFORMAŢII 
PERSONALE 

HANDRA  ALINA  DANIELA 
 

 

        

  

 handra.alina@yahoo.com 

 
alina.handra  

Sexul feminin  | Naţionalitatea română 

 

                                                                            
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

      
Februarie 2019-prezent             Asistent universitar, Universitatea din Petrosani 

 Efectuarea orelor de laborator cu studenţii, în scopul pregătirii acestora, în 
domeniul ingineriei electrice. Balanţe electroenergetice, Convertoare statice, 
Modelare şi simulare, Maşini electrice, Sisteme electroenergetice si 
Electrotehnică. 

 
Aprilie 2019 –august  2019          Expert Formator competente antreprenoriale, Proiect POCU  
                                                 ID 117168 

 dezvoltarea abilităților de transformare a ideilor de afaceri în acţiuni 

concrete, 

 furnizarea tuturor informațiilor referitoare la mediul de afaceri și 

oportunitățile existente 

 elaborarea unui plan de afaceri și implementarea acestuia, 

 derularea și dezvoltarea unei afaceri de succes. 
                                                   
   
Februarie 2019-prezent         Trainer certificat in proiectul „ La TINEri Este Puterea”,   program                                                   
                                                 sustinut de Coca Cola 

 Instruire si indrumarea studenti si elevi in domeniul Educatiei Antreprenoriale 
 Pregatire si livrare curs 
 Identificarea nevoilor  

 Acordare feedback si indrumare post curs. 
 
 

 
 Ianuarie 2018 -prezent      Antreprenor , Trainer 
                                             PFA  Handra  Alina Daniela  
                                                                    

  intocmirea strategiei de vânzări; 

 prospectarea continuă a pieței in vederea identificării  de noi oportunități 
de business; 

 responsabilități privind  promovarea și ofertarea cursurilor  ; 

 responsabil de urmărirea realizării target-ului lunar de vînzări și profit 

 
 

STUDIILE PENTRU CARE SE  
CANDIDEAZĂ 
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 negocierea și urmărirea derulării in condiții optime a contractelor cu 
diverși clienți; 

 asigurarea implementării și respectării tuturor politicilor și procedurilor de 
lucru ; 

 reprezentarea și promovarea imaginii companiei intr-un mod profesionist; 

 cunoașterea concurenței și a pieței de profil; 

 recrutare traineri și distribuirea lor in diferite proiecte 

 

                                      Tipul sau sectorul de activitatate  sales si educatie  

                                                                
 

     Iulie 2016- prezent                            Trainer certificat 

                                                 Extreme Training, Bucuresti  

 

 peste 500 de cursanți instruiți in domeniul vânzărilor, managemantului 

 identificarea nevoilor de învăţare şi dezvoltare 

 design materiale de curs pentru cursuri faţă în faţă 

 design sesiuni de învăţare şi dezvoltare 

 realizare prezentări de impact 

 pregătirea, organizarea şi livrarea sesiunilor de învăţare şi dezvoltare pentru 

cursul de Manager ,  Agent Vânzări, Customer Care , Formator, Leadership, 

Competente Antreprenoriale, Time Management, Public Speaking. 

                                                
 pregătirea participanților și a materialelor pentru examenele de certificare A NC  

 
 
 

Iulie 2016 – prezent                         Trainer certificat 

                                                   Ability Development 
 identificarea nevoilor de învăţare şi dezvoltare 

 design materiale de curs pentru cursuri faţă în faţă 

 design sesiuni de învăţare şi dezvoltare 

 realizare prezentări de impact 

 pregătirea, organizarea şi livrarea sesiunilor de învăţare şi dezvoltare pentru 

cursul de Manager ,  Agent Vânzări, Customer Care , Formator, Leadership, 

Competente Antreprenoriale, Time Management, Public Speaking. 

                                                

 pregătirea participanților și a materialelor pentru examenele de certificare A NC 
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                    2005-iulie 2011       Drd. Ing.Profesor    
 
                                                   G.S.I.E TURCENI , LICEUL „GHE.MAGHERU” TG-JIU                                                                                                                                                                                     

 livrare cunostinte tehnice domeniul electrotehnic si energetic 
 managementul clasei de elevi  
 participare la olimpiade cu rezultate f bune 
 coordonator atestate 
 invatare continuua si participare la conferinte nationale si internationale. 
 implicare in diverse proiecte sociale. 

 
                                                              Tipul sau sectorul de activitatate educatie 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

   

       Decembrie  2018                                                              
   
Curs  Jurnalism SEO   by SEOmark 

 cum sa scrii articole optimizate din punct de vedere SEO, dar si din punct 
de vedere jurnalistic 

 sa adopti un stil profesionist in redactarea articolelor. 
 
 
 

      Decembrie 2018     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie    2018  

           

 

 

 

 

 Curs Lean Six Sigma Green Belt by Codecs  

 Identificarea oportunitatile de imbunatatire, si evaluarea  cu usurinta a  

ceea ce este important pentru client;  

 Determinarea   scopului final al proiectului Six Sigma, si cuantificarea  

performantei actuala ș 

 Identificarea  si testarea cauzelor variatiei si  metode de determinare a 

solutiilor care vor reduce variatia si defectele;  

 Cuantificarea impactul solutiilor , si menținerii nivelului de performanta 

imbunatatita de-a lungul timpului. 

 

 Certificare Points OF You   by Extreme Training 

 sa faci din negociere o discutie confortabila si eficienta; 

 sa creezi spații pentru intrebări, reflectie si actiune; 

 nevoia de sustinere si clarificare in contexte decizionale; 

 nevoia sa folosesti dezacordul ca resursa a creativitatii; 

 nevoia sa atingi subiecte delicate si folosesti pretextul de joaca; 

Iulie 2011- ianuarie 2018  Business Relashionship Manager 
I.P.F PROVIDENT ROMANIA , BUCURESTI 

▪   recrutare echipă și coordonarea a 15  agenți cu un portofoliu de 1500 clienți 

▪   dezvoltarea și trainuirea agenților in cunoașterea afacerii și comportamentului adecvat 

▪   contribuție la creșterea strategiilor și planurilor de afacere la nivelul secțiunii și a ariei 

▪   dezvoltarea portofoliului de clienți prin hunting si un excelent farming 

▪   construirea unei relații de durată cu clienții noi și existenți 

▪   colectare debite și recuperare creanțe 

▪   realizare targete lunare, trimestriale, anuale 100% 

▪   participare la cursuri de vânzare ,cursuri de gestionare eficientă a clienților și de   
dezvoltare personală. 

▪   cursuri realizate in cadrul companiei ( cunoaște-ți clientul, time-management,recrutare 
echipă, motivarea echipei,train de  trainer, I speak, gestionarea creanțelor). 

 
 

Tipul sau sectorul de activitatate  financiar 
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       Decembrie 2016                                                     

 

 

 

 Curs Curs pentru antreprenori by Ability Development 

 dezvoltarea abilităților de transformare a ideilor de afaceri în acţiuni 

concrete, 

 furnizarea tuturor informațiilor referitoare la mediul de afaceri și 

oportunitățile             

      existente 

 elaborarea unui plan de afaceri și implementarea acestuia, 

 derularea și dezvoltarea unei afaceri de succes. 

         

    

         August  2016                           Certificat de absolvire Training  Mastery  „Extreme  Training”  

 cum angajezi emoțional audiența 

 cum sa generezi rezultate 

 storytelling-ul intr-o prezentare  

 crearea discursurilor format TEDX. 

 

 

        Decembrie 2015   

 

 

 

 

 

Octombrie 2008- Octombrie 

2015                                                                            

 

 

 

 

 

  Curs FORMATOR certificat ANC– absolvit la Extreme Training SRL 

 pregătirea activității de formare 

 desfășurarea activității de formare 

 Etapele procesului de formare 

 metode, procedee și tehnici de formare 

 

 

  Titlul „ Inginer Doctor”, in Electroenergetică,  Politehnica București 

TEMA: Eficienta energetica in mineritul de suprafata 

 Aplicaţii ale sistemelor electroenergetice în industrie 
 Instalaţii electrice 
 Posibilităţi de reducere a armonicilor superioare de curent şi tensiunee 
 Regimul deformant al instalaţiilor electrice 
 Prelucrarea datelor experimentale 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) romana  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Engleza      2.   Rusa  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 

scrisă 

Limba  1 C1  C1  B2  B2  B2 

Limba  2 C1  C1  B1  A2  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 foarte bun autodidact 

 foarte bună cunoaştere a proceselor de recrutare și selecție; 

  foarte bună cunoaștere a politicilor companiei; 

  bune abilități de instruire,motivare și dezvoltare oameni; 

  abilitate foarte bună de adaptare la diferite situații apărute; 

  tenacitate in rezolvarea problemelor. 

  bună organizare logistică; 

  foarte bună colaborare cu membrii echipei și restul colectivului; 

  abilităti foarte bune de conducere și persuasiune. 
 identificare rapidă a nevoilor clienților și un costumer care de calitate 

  

  

  

   Noiembrie 2005-iunie 2007 

   Mai 2007 

 

   Octombrie 2005-mai 2007 

 

 

 

    Octombrie 2000-iunie 2005                                         

 

                             

   Modul psihopedagogic , obținere Definitivat, Universitatea Bucuresti 

   Certificare audit termoenergetic , Cluj 

   Master Energetica Industriala,  Facultatea de Inginerie „ C-tin Brancusi” Tg Jiu 

 Termotehnica 

 Siguranta sistemelor electroenergetice 

   

     Facultatea de Inginerie Energetica „ C-tin Brancusi” Tg-Jiu 

 Termotehnica 

 Sisteme electroenergetice 

 Masini electrice 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 buna cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Word. 
 o buna cunoastere a instrumentelor Power Point si Prezzi. 

  

  

  

  

  

Permis(e) de conducere B obtinut in anul 2008 

  

Informaţii suplimentare 

Publicatii 

 
 

  Handra Alina Daniela, Popescu F. G. Creşterea eficienţei energetice în 
mineritul de suprafaţă, Editura Universitas, Petroşani, 2011, ISBN 978-
973-741-170-9. 

 Handra Alina Daniela, Pasare Doina  Valul energetic Editura Maiastra Tg 
Jiu, 2011. 

  Ilie Uțu, Maria Daniela Stochițoiu, Liliana Samoilă, Alina Daniela 
Handra, Active power filters in order to limit the harmonic disturbance 
from electrical networks  

 Marius Marcu, Florin Gabriel Popescu, Răzvan Slusariuc, Susana 
Arad, Alina Daniela Handra, Overview of control methods for 
induction motor drives 

 Maria Daniela Stochițoiu, Alina Daniela Handra, Intelligent solutions for 
sustainability of power systems 

 
 

  

  

        Data 15.03.2020                                                                  


