
 
 

CURRICULUM VITAE  
 

  
 

  

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume Sara Wechsler  

Adresă Bd. Burebista 3, Bl. D16, Sect. 3, Bucuresti 

Telefon 0722281625 

Fax 0213129639 

E-mail sara@impextrading.ro 

Naţionalitate Romana 

  

  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

  

* 2011 – PREZENT  

* Numele şi adresa angajatorului ROMANIAN TEXTILE CONCEPT CLUSTER – Bucuresti   

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - cluster textile Bucuresti – Ilfov si Muntenia Sud  

* Funcţia sau postul ocupat Presedinte 

  

* 2004 – PREZENT  

* Numele şi adresa angajatorului SC DATSA TEXTIL SRL – Buzau    

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - producator tricotaje 

* Funcţia sau postul ocupat Asociat, administrator 

 
* 1990 – PREZENT 

 

* Numele şi adresa angajatorului SC IMPEX TRADING SRL – Bucuresti   

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - intermedieri in comertul cu produse textile 

* Funcţia sau postul ocupat Asociat, director general  

  

* 1986 – 1990  

* Numele şi adresa angajatorului IMOD – Bucuresti 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Institutul de Moda Roman 

* Funcţia sau postul ocupat Responsabil targuri si expozitii, prezentari de moda, 
traducator 

  

* 1981 – 1986  

* Numele şi adresa angajatorului Centrala de Confectii – Bucuresti 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - centru de cercetare 

* Funcţia sau postul ocupat Traducator, responsabil targuri si expozitii, prezentari de 
moda 

  

mailto:sara@impextrading.ro


* 1976 - 1981  

* Numele şi adresa angajatorului CONFEX – Bucuresti 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - intreprindere de comert exterior 

* Funcţia sau postul ocupat Referent specialist SUA - Canada 

  

* 1972 - 1976  

* Numele şi adresa angajatorului CCPI – Centrala de Confectii  – Bucuresti 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate - centru de cercetare 

* Funcţia sau postul ocupat Traducator 

  

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

* 1969 - 1972  

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   UNIVERSITATEA BUCURESTI 

* Domeniul studiat  Facultatea de Limbi si Literaturi Straine – Engleza si 
Germana 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Licenta in filologie 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE   

Limbi străine cunoscute 
  

- engleza - foarte bine 
- germana - foarte bine 
- franceza - foarte bine 
- italiana - foarte bine 
- spaniola - incepator 

Aptitudini şi competenţe  
 

- abilitati de comunicare, negociere, conducere, 
organizare/coordonare, prioritizare probleme, rezolvare 
probleme sociale, diplomatie, tenacitate, prezenta de 
spirit, adaptabilitate 
 

 


