Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail

Niculae Mirela
+40 745020563
mirela_1966@yahoo.com

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Din octombrie 2009 pana in prezent
Consultant IT independent – Business Analysis/Project Management
Trainer colaborator in programele SC COBO COMPUTER SRL – Programul MSOffice (Utilizare
calculator, prelucrarea informaţiei)
-

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Analiza de business in vederea dezvoltarii/achizitionarii de sisteme software (descrierea
proceselor, analiza cerintelor functionale si non-functionale, intocmirea specificatiilor tehnice, a
planurilor de test)
Consultanta in vederea intocmirii de studii de fezabilitate/planuri de afaceri/cereri de
finantare/documentatii de finantare pe axele de finantare POSCCE, PODCA (Referinte: Consiliul
Concurentei, Spitalul Judetean de Urgenta Prahova, Asesoft Net Ploiesti)
Management de proiecte finantate din fonduri europene post-aderare (Referinte: Consiliul
Judetean Prahova, Spitalul Obstetrica Ginecologie Ploiesti)

2008 – 2009
Senior Business Consultant/IT Project Manager la SIVECO Romania SA
SENIOR BUSINESS CONSULTANT. Responsabilitati: analiza de business (analiza si descriere
procese, colectare cerinte functionale, redactare document de analiza, redactare test plans), training
utilizatori finali/administratori aplicatie, configurare sistem conform cerintelor de business, import de
date din alte aplicatii, asistenta tehnica in vederea implementarii solutiei ERP Siveco Applications,
redactare manuale/proceduri de lucru. Aplicatii implementate: stocuri, achizitii, financiar-contabilitate,
mijloace fixe/obiecte de inventar, contracte.
IT PROJECT MANAGER. Responsabilitati: coordonarea echipei, monitorizarea activitatilor,
prioritizarea acestora, identificarea riscurilor si minimizarea efectelor acestora, intocmirea de rapoarte
periodice privind stadiul proiectelor, situatia costurilor si planurile actualizate ale proiectelor catre
conducerea departamentului in conformitate cu procedurile interne si metodologia de proiect.
2002 – 2008
IT Business Analyst/IT Project Manager – BCOM Technologies SRL
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Activităţi şi responsabilităţi principale

IT PROJECT MANAGER.
Responsabilitati:
- Coordonarea departamentului de implementare ERP (Siveco Applications).
- Coordonarea proiectelor de implementare a sistemului ERP Siveco Applications la Piscicola SRL
Jurilovca, Ecofish SRL Jurilovca, Danubiu Ro 2002 SRL Jurilovca- companii active in domeniul
turismului, respectiv industriei alimentare (productie de conserve si semiconserve de peste) – analiza,
implementare, training, asistenta tehnica.
- Coordonarea echipei de consultanti ai firmei in proiectele derulate (implementare, training, asistenta
tehnica) in parteneriat cu Siveco Romania in urmatoarele locatii:
- SNP Petrom - Sucursalele Prahova, Bihor, Arges, Brasov, Baza de Aprovizionare Floresti;
- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca - Agentiile judetene Prahova, Dambovita, Arges
- Casa de Asigurari de Sanatate - judetul Dambovita
IT BUSINESS ANALYST.
Proiecte de analiza de business in vederea intocmirii de caiete de sarcini, documentatii de licitatie,
studii de fezabilitate pentru achizitionarea de sisteme ERP/CRM la:
- APA CANAL SA Pitesti - analiza de business si intocmirea caietului de sarcini pentru achizitionarea
unui sistem ERP;
- SC AQUASERV Tg. Mures - analiza de business si intocmirea studiului de fezabilitate pentru
achizitionarea unui sistem CRM;
- AGENTIA FONDULUI PENTRU MEDIU - analiza de business si intocmirea caietului de sarcini si a
documentatiei de licitatie pentru achizitionarea unui sistem ERP.
Participarea in proiecte PHARE de consultanta si audit la:
- BANCA NATIONALA A ROMANIEI/ SENIOR LOCAL EXPERT: analiza diagnostic si extinderea
sistemului informatic integrat existent, training pe functionalitatile propuse - Oracle Applications
(proiect PHARE in parteneriat cu Planet SA Greece);
- ELECTRICA OLTENIA SA/ BUSINESS ANALYST: descrierea proceselor de vanzare si de
achizitionare de energie electrica (proiect desfasurat in parteneriat cu PricewaterHouse&Coopers);
- AGENTIA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII/BUSINESS ANALYST - analiza si descrierea
noilor functionalitati ale portalului dedicat IMM-urilor: Live Support System, Newsletter System, eCommerce System, Benchmarking Tools, redactare Use Cases/Test Cases, redactare Test Plans
(proiect PHARE).

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

1997 – 2002 – Gilmet SRL
Programator
Responsabilitati:
- Dezvoltarea si implementarea de aplicatii financiar - contabile specifice companiei
- Training utilizatori
- Intretinerea retelei de calculatoare si a bazei de date
1994 -1997 – Sepra SA Barcanesti
Programator
Responsabilitati:
Dezvoltarea si implementarea aplicatiilor financiar contabile si de productie specifice companiei
Training utilizatori
Administrare baza de date
1991 – 1994 – Agrocom SA Ploiesti
Programator/Sef oficiu calcul
Responsabilitati:
- Dezvoltarea si implementarea de aplicatii financiar contabile specifice companiei;
- Coordonarea activitatii oficiului de calcul

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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2010
Perfectionare / Certificare Formator (nationala)
Euro Best Team SRL Bucuresti – acreditat CNFPA
2

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2010
Business Analysis – Analiza si managementul cerintelor in proiecte
TRILEX Consulting Bucuresti - Acreditat PMI si IIBA
2009
Perfectionare / Certificare Manager de Proiect
Eurocor Bucuresti – acreditat CNFPA
2008
Curs intensiv Programare cu PL/SQL
Pro Management Training Center – Bucuresti
2006
PTR Customer Relationship Management
Oracle University
1986-1991
Inginer mecanic
Facultatea de Mecanica Fina
Specializarea Echipamente de calcul si automatizari
Institutul Politehnic Bucuresti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Romana

Engleza, spaniola

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba engleza
Limba spaniola

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Incepator

Incepator

Incepator

Incepator

Incepator

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

Competenţe şi abilităţi sociale

-

spirit de echipa
o buna capacitate de comunicare
capacitate de analiza
atentie la detalii
rezistenta la stress si la termeni limita

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

spirit organizatoric
experienta in coordonarea proiectelor si a echipelor

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

-

sisteme informatice utilizate: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project);
ERP-Siveco Apllications
cunostinte bune SQL, PL/SQL
UML Tools: Enterprise Architect, MSVisio

Alte competenţe şi aptitudini
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- Foarte bune cunostinte de contabilitate
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Permis(e) de conducere
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Categoria B

4

