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Nume  Cantaragiu I. Secil Givan 

Adresă   
Telefon   

Fax   
E-mail   

Stare civila 
Naţionalitate 

 casatorit 
romana 

Data naşterii  23.04.1981 
 
 

Experienţă de muncă 
 
 
• septembrie2015-mai 
2016 

 Realizator si Prezentator al emisiunii Mersul Banilor 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 RADIO SKY si RADIO DOINA 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Emisiune economica 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Emisiunea abordeaza subiectele economice ale zilei, pe teme de 
munca, job-uri, preturi, bursa, prezentare de produse cu diferite 
particularitati, prezentarea profilului unor lideri locali sau 
mondiali de piata, etc. prezentate pe intelesul tuturor. 

 
 
• martie 2011–august2015  Director Executiv Farmacia Tomis III 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 S.C. Falgiona S.R.L. 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Comert cu amanuntul de produse farmaceutice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Contabilitate primara; 
 Reprezentarea firmei in relatia cu clienti, firme sau companii si 

colaboratori; 
 Incheierea de contracte cu diverse companii si firme; 
 Stabilirea de strategii de marketing si abordare a clientilor; 
 Gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, 

finaciare si informationale in concordanta cu politica si strategia 
firmei; 

 Coordonarea si armonizarea obiectivelor firmei cu resursele 
disponibile; 

 Asigurarea unui cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune 
intre management si angajati; 

 Asigurarea unui mediu de lucru sanatos in firma prin respectarea 
normelor de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI . 

 
• iulie 2007 – prezent  Asociat/Administrator Farmacia Elmy-Health Farm 

Informaţii personale 
 

 



• Numele şi adresa 
angajatorului 

 S.C. ELMY-HEALTH FARM S.R.L. 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Comert cu amanuntul de produse farmaceutice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Contabilitate primara; 
 Reprezentarea firmei in relatia cu clienti, firme sau companii si 

colaboratori; 
 Incheierea de contracte cu diverse companii si firme; 
 Stabilirea de strategii de marketing si abordare a clinetiilor. 

 
• martie 2005–martie2007  Consultant financiar persoane fizice ING Office Dacia Constanta 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 PLUS V CONSULTING (franciza ING Bank Romania) S.R.L. 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Financiar - bancar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Reprezentarea companiei in relatia cu tertii (clienti, colaboratori 
etc.); 

 Prezentarea si vanzarea directa a produselor companiei atat pe 
teren, cat si la birou; 

 Deshidere relatiei client – banca, deschidere conturi in lei si 
valuta, emitere carduri debit, inmanare carduri; 

 Evaluarea si aprobarea preliminara a dosarelor de credit atat 
pentru obtinerea liniilor de credit atasate cardurilor cat si pentru 
credite de consum fara  ipoteca, credite de nevoi personale cu 
ipoteca si credite ipotecare; 

 Semnarea creditelor ipotecare si de nevoi personale cu ipoteca in 
fata notarului  ( imputernicire notariala ) 

 Stabilirea strategiilor de vanzare directa si indirecta impreuna cu 
echipa de vanzari; 

 Informarea portofoliului de clienti (aprox.3500) in legatura cu 
produsele si serviciile nou aparute in cadrul companiei (cross – 
selling); 

 Incheierea asigurarilor de viata, CASCO si de locuinta; 
 Asistenta tehnica oferita clientilor companiei in spatiul SELF-

BANK; 
 Asigurarea service-ului clientilor existenti in portofoliu, pe toata 

durata derularii contractelor; 
 Asigurarea mentenantei ATM, AST si aparaturii existente in 

SELF-BANK. 
 
 
• iulie 2004–februarie2005  Economist 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Romar Shipping Agency S.R.L. 

• Domeniul/sectorul de 
activitate 

 Reprezentanta in Romania a firmei Arkas, detinatoarea liniilor de 
transport containerizat Senator Lines si Emes Lines 

   

 

 



• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Intocmirea listelor de containere de import; 
 Coordonarea echipei de vanzare a departamentului de import; 
 Avizarea si eliberarea containerelor de import; 
 Emiterea si livrarea actelor necasre containerelor de import 

Autoritatilor Navale Romane ; 
 Efectuarea de corectii vamale; 
 Avizarea clinetilor cu privire la containerul sau containerele pe 

care le au de primit; 
 Corespondenta cu agentii din celelalte porturi cu privire la 

containerele ce urmeaza a sosi in Romania sau in tranzit prin 
Romania; 

 Emiterea facturilor de contrastalii; 
 

 
 
 
 

 
Educaţie şi formare 

 
      • 2015   Certificat de Absolvire – Formator 

                    • 2010  

 
 
 
 

Certificat de Absolvire ANC - Fomator 
 
Certificat de Absolvire ANC – Manager de Proiect  
 

• 2007 - 2009   Absolvent  

• Numele şi tipul 
organizaţiei de educaţie şi 

formare 

 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative „David Ogilvy” 
Masterat in Comunicare si Relatii Publice 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

  

• 2000 - 2004   Studii universitare 

• Numele şi tipul 
organizaţiei de educaţie şi 

formare 

 Facultatea de Stiinte Economice din cadrul  Universitatii Ovidius 
Constanta – Sectia Tranzactii Internationale 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Licentiat in Statistica Economica  

 
• 1996 - 2000   Studii liceale 

• Numele şi tipul 
organizaţiei de educaţie şi 

formare 

 Liceul Ovidius - Profilul Matematca – Informatica 

• Diploma sau certificatul 
obţinute 

 Diploma de Bacalaureat si Atestat de Ajutor Analist Programator 
 

        
         Abilităţi şi competenţe personale 
 

Limba maternă  Romana 
Alte limbi   Engleza             citit - avansat 

                         scris - avansat 
                         vorbit – avansat 
 
Turca                citit - avansat 
                         scris - avansat 
                         vorbit – avansat 

 

 



Abilităţi şi competenţe 
sociale 

 

  motivat de provocari; 
 aptitudini de comunicare excelente; 
 capabil sa lucrez la fel de bine individual cat si in echipa; 
 capacitate de invatare si adaptare in diferite situatii; 
 responsabil si organizat; 

 
Abilităţi şi competenţe 

dobandite  
 

  Tehnici moderne de vanzare; 
 Comunicarea eficienta; 
 Managementul echipei şi Managementul motivaţiei; 
 Cursuri de vanzari produse bancare; 
 Cursuri asigurari de viata; 
 Cursuri IMM-uri 

 
Abilităţi şi competenţe 

tehnice 
 

  Atestat operator PC 
 

 
Permis de conducere    B 

 


