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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Constanda Laura Mihaela 

Adresă(e) București, Sector 5, Str. Elev Nicolaie Popovici, nr 6,Bl P51,sc3,ap78,et1 

Telefon(oane) Mobil:0744 757 800   

Fax(uri)  

E-mail(uri) constandamihaela@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 17.09.1974 

  

Sex Feminin 

 
Experientă profesională 

 

 

Perioada 
Funcție  sau postul ocupat 

 
 
 
 
 
  

Ianuarie 2021- prezent  
Consilier ministru – Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
Coordonator tehnic PNRR pentru componentele de mediu – Activitate 
specifică de macroprogramare ( scrierea propunerilor de reforme și investiții, 
negociere cu Comisia Europeană) ; 
Iunie 2021 – prezent – Membru consiliul de administrație al Administrației 
Naționale de Meteorologie  
 
 01.06.2016 – ianuarie 2021  
Economist – Proiecții financiare - proiecte private de modernizare/construcții 
– GEROM International SRL. 
-Efectuarea proiecțiilor financiare și a analizelor de cost eficiență derulate la 
solicitarea Beneficiarului și în numele acestuia pentru planificarea lucrărilor.  
-Analiza informațiilor si rezultatelor legate de cashflow-ul lucrărilor, 
activitate derulată la solicitarea Beneficiarului. 
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Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activități și responsabilități 
principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
Beneficiarului de proiect 

Numele si adresa 
angajatorului 

Domeniul de activitate  

01.04.2014 – 01.03.2016 
Manager proiect – expert de tip A, desemnat în cadrul achizițiilor de servicii 
de management de proiect pentru implementarea proiectelor strategice 
POSDRU/125/5.1/S/133980 - ” Servicii integrate de informare, consiliere și 
formare profesională a persoanelor fără loc de muncă, în meserii din domeniile 
turismului, alimentației publice și artizanatului” și POSDRU /135/5.2/ 
S/133986 „Promovarea culturii antreprenoriale pentru persoanele din mediul 
rural din Regiunile București Ilfov și Sud Muntenia”. 
  
 
Menținerea relației cu OIPOSDRU responsabil; Activități de coordonare, 
planificare și urmărirea gradului  de îndeplinire a activităților proiectelor, 
întocmirea rapoartelor tehnice financiare, procesarea cererilor de  plată/ 
rambursare și realizarea evidenței cheltuielilor, încărcarea datelor pentru 
decontul de TVA, întocmirea notificărilor și a actelor adiționale, urmărirea 
încadrării  în bugetul proiectului și în graficul de activități al acestuia, 
verificare rapoarte de activitate ale membrilor echipei de implementare, 
întocmirea rapoartelor de monitorizare si de progres. 
 
COREX&CB SRL - Sinaia 
D&S COMP SRL, București 
 
Activități de management și consultanță în afaceri 

 
Perioada 

 
01.11.2012 - 30.06. 2013  

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare tehnică în cadrul proiectului „Promovarea accesului    
angajaților din industria de morărit, panificație, patiserie, cofetărie la Programe 
de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană”, 
POSDRU/80/2.3/S/57115, finanțat prin POSDRU –FSE. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Planificarea activităților si urmărirea gradului de îndeplinire a acestora, 
monitorizarea din punct de vedere calitativ si cantitativ, întocmirea rapoartelor 
tehnice financiare, sprijin în elaborarea cererilor de rambursare, sprijin pentru 
întocmirea notificărilor și a actelor adiționale, monitorizarea din punct de 
vedere cantitativ și calitativ a proiectului cu respectarea și încadrarea în bugetul 
proiectului și în graficul de activități al acestuia, verificare rapoarte de 
activitate ele membrilor echipei de implementare, întocmirea de rapoarte de 
monitorizare si de progres.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociația Națională a Industriilor de Morărit si Panificație din Romania- 
București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Formare profesională în domeniul morărit-panificație 

 
Perioada 

 
Decembrie 2011-30.12.2013 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect – expert tip A, desemnat  în cadrul achiziției de servicii de 
management de proiect pentru implementarea proiectului  - „Instruirea și 
perfecționarea femeilor pentru eliminarea segregațiilor profesionale în 
domeniul transporturilor” , finanțat prin POSDRU –FSE; 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• Planificarea activităților și urmărirea gradului de îndeplinire a acestora 
conform graficului proiectului; 

• Elaborarea cererilor de pre finanțare și rambursare în conformitate cu 
cerințele finanțatorului; 

• Întocmirea și menținerea pistelor de audit corespunzătoare activităților 
și sub activităților din proiect; 

• Monitorizare din punct de vedere cantitativ și calitativ a proiectului cu 
respectarea și încadrarea în bugetul proiectului și în graficul de 
activități al acestuia; 

• Monitorizarea activității tuturor prestatorilor implicați în proiect prin 
urmărirea rapoartelor progres, urmărirea respectării obligațiilor 
contractuale; 

• Urmărirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a 
documentelor oficiale și de efectuare a plăților și notificarea în timp util 
a echipei de proiect în acest sens; 

• Gestionarea eventualelor modificări, situații neprevăzute, în scopul 
aprobării și decontării serviciilor/lucrărilor de către Autoritatea de 
Management; 

• Elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de 
vedere cantitativ și calitativ. 

Numele şi adresa 
Beneficiarului de proiect 

Numele si adresa angajatorului 

Institulul Setar Bucuresti 
 

D&S COMP SRL, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activități de management și consultanță în afaceri  

 
Perioada 

 
04.01.2012- 08.04.2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Regional proiect POSDRU - POSDRU/110/5.2/G/88329 ” Program 
integrat dezvoltarea si consilierea șomerilor din mediul rural, în vederea 
dezvoltării turismului din Județul Constanța, Municipiul Mangalia” , finanțat 
prin POSDRU –FSE; 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea, împreună cu ceilalți doi coordonatori regionali de la P1 si P2 a 
planificării si implementării activităților proiectului si obținerea indicatorilor în 
conformitate cu termenii contractului la nivel regional; coordonarea relației cu 
autoritățile publice la nivelul regional; monitorizarea indicatorilor proiectului. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Asociația EDUCO Romania 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Educația pentru grupuri vulnerabile 
 

 
Perioada 

 
2011- 30.04.2012   

Funcţia sau postul ocupat Expert management proiect desemnat  in cadrul achiziției de servicii de 
management de proiect pentru implementarea proiectului  „Creșterea gradului 
de ocupare a șomerilor din  Regiunea București Ilfov printr-un program 
integrat de consiliere și formare profesională în domeniul IT” , finanțat prin 
POSDRU –FSE;  Proiectul a fost finalizat  și selectat de AMPOSDRU 
„Proiect de succes”. 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Planificarea activităților și urmărirea gradului de îndeplinire a acestora 
conform graficului proiectului, elaborarea cererilor de rambursare în 
conformitate cu cerințele finanțatorului, întocmirea și menținerea pistelor de 
audit corespunzătoare activităților și sub-activităților din proiect, monitorizarea 
rezultatelor și a indicatorilor de proiect, relația cu autoritatea de management, 
întocmirea documentelor oficiale, gestionarea modificărilor apărute în 
implementare, coordonare activități de informare si publicitate, elaborarea 
rapoartelor lunare privind progresul proiectului. 

Numele şi adresa 
Beneficiarului de proiect 

Numele si adresa angajatorului  

TIURENLAU Hotel Management SRL 
 
D&S COMP SRL 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activități de consultanță în management 
 

 
Perioada 

 
03.05.2010- 01.01.2011 

Funcţia sau postul ocupat Funcționar economic- Consultant proiecte POSDRU 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultantă în managementul resurselor umane, întocmire proiecte, întocmire 
cereri de rambursare, suport în realizarea achizițiilor pentru proiectele de tip 
strategic: „Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii”, „ Si noi vrem să 
muncim. Accesul femeilor pe piața muncii”, „Munca are genul feminin”, „Să 
redescoperim școala” , finanţate prin POSDRU –FSE. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Saftech Group, București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Consultanță în management 

 
Perioada 

 
01.09.2002-01.12.2009  

Funcţia sau postul ocupat  Director societate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Administrarea societății (plan de afaceri, relația cu investitorii, verificări   
documente contabile, traduceri documente oficiale, elaborare proiecte, relația 
cu diverse autorități, deplasări etc). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Cinema Italian Romanian &Pubblicity 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Producția de spoturi publicitare și videoclipuri 

 
Perioada 

 
2004-2009  

Funcţia sau postul ocupat Expert  coordonator TL in proiectele strategice : „Opera”, „Vie  della Pace”  
si  „Buone Prasi” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizare  stagii de pregătire profesională, (calificare/recalificare – proiectul 
Opera, perfecționare- proiectul Vie della Pace), realizarea unui studiu/ analiza  
asupra modalității de transferare de bune practici - Area Inserimento 
Lavorativo  în cadrul proiectului „Buone Prasi”; Organizare conferință 
internațională "Buone Prassi nella Formazione e Benchmarking 
Internazionale", București, octombrie 2008; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Consorzio LE.CO.LE. Napoli, Italia 

 
Perioada 

 
01.06.2001-01.09.2002 
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Funcţia sau postul ocupat  Sectretară  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități administrative societate (întocmire documente interne, 
corespondență societate, relația cu banca, contabilitate primară, traduceri 
documente oficiale, tehnoredactare proiecte). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC Cinema Italian Romanian &Pubblicity 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 

Producția de spoturi publicitare și videoclipuri 
 
 
20.01.2000-01.07.2000 
Traducător limba franceză- asistent nutriționist 
Însoțirea unui grup de experți francezi în toate căminele spital din România 
pentru activități de interpretariat și interfață cu subiecții din studiu,  
centralizarea chestionarelor în format electronic. 
Fundația F.O.C 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activități umanitare 

 
Perioada 

 
01.03.1999 -  05.10.1999 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Șef serviciu marketing 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Organizarea diverselor evenimente de promovare a  produselor proprii, 
elaborare de strategii pentru  lărgirea pieței de desfacere.  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Standard Nutricia,  București 

  

Educație și formare  

Perioada 2016-2018 

Numele /tipul  furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Administrație și 
management public 
Master profesional: Administrație publică și integrare europeană – Șef de 
promoție.  

 
Perioada 

 
2012 

 
Calificarea/diploma obținuta 

 
Permisul european de conducere a computerului ( ECDL complet) 

Numele /tipul  furnizorului de 
formare 

Institutul Setar Bucuresti-  centru acreditat ECDL Romania 
 

 
Perioada 

 
2011 

 
Calificarea/diploma obținuta 

 
Manager Proiect 

Numele /tipul  furnizorului de 
formare 

Best Euro Financial Consulting 
 

 
Perioada 

 
2008-2011 

Calificarea/diploma obținuta Diplomă de licență 
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Numele /tipul  furnizorului de 
formare 

 Contabilitate și informatică de gestiune, Specializarea – Management 
financiar contabil-  Universitatea Spiru Haret, forma de învățământ- cu 
frecvență, București 

Perioada 
Numele /tipul  furnizorului de 

formare 
Calificarea/diploma obținuta 

1989-1993  
 Liceul teoretic Nichita Stănescu – Ploiești, Secția Filologie/Limbi străine 
 
Diplomă de bacalaureat 

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Italiană,Franceza și Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Italiana  
C1 

Utilizator 
experiment
at 

B2 
Utilizator 
independen
t 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independen
t 

B1 
Utilizator 
independen
t 

Limba Franceza  
C1 

Utilizator 
experiment
at 

B2 
Utilizator 
independen
t 

B2 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independen
t 

B1 
Utilizator 
independen
t 

Limba Engleza  
A2 

 Utilizator 
elementar  

A2 
 Utilizator 
elementar  

A1  Utilizator 
elementar 

A1  Utilizator 
elementar 

A1  Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Abilităţi excelente de lucru în echipă; 
Abilităţi foarte bune de comunicare; 
Capacitate de integrare la medii multiculturale, obținută prin experiență de 
muncă cu parteneri din străinătate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă extinsă în managementul de proiect şi în gestiunea echipelor de 
proiect;  
Înclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru; 
Atenție deosebită la detalii; 
Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect;  
Capacitate foarte bună de motivare a voluntarilor și experților angajați pe 
perioade determinate scurte; 
Experienţă extinsă în coordonarea de programe de formare profesională.  

Competențe și aptitudini 
tehnice 

Cunoaşterea detaliată a componentelor şi proceselor de management ale 
proiectelor de resurse umane; 
Capacitate de utilizare a sistemului MySMIS precum și a altor tipuri de 
aplicații specifice activităților de management de proiect. 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O foarte bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint;  
O bună stăpânire a aplicației Adobe Professional; 
O foarte bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, reţelelor 
sociale și a altor resurse web;  
Cunoştinţe avansate de gestiune a platformei Blogger şi de construcţie a unui 
blog până la nivelul de complexitate al unui website;  
Capacitate dezvoltată de utilizare a produselor Google: Docs, Calendar, 
Analytics, Scholar, Library etc. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Scrisul (eseuri). 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B- 1997 

  

Informaţii suplimentare Peste 6 ani de activități de voluntariat în cadrul proiectelor.  

  

Anexe Copie dupa  adeverinta master ASE- FAMP-APIE 
Copie dupa diploma – Manager de Proiect 
Copie  licență- CIG MFC 
Copie diplomă – curs Limba engleză 
Copie diploma ECDL COMPLET 
 

 
 
 
 
 
 
Data:10.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


