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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Constantin Mihaela Catalina  

Adresa(e) Str. Cristea Mateescu, Bucuresti, Romania  

Mobil 0722786802  

E-mail(uri) catalinatoader2003@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

Data naşterii 04 a lunii martie 1979 

Sex Femeiesc  
  

Loc de muncă vizat / 

Domeniu ocupaţional 

training/economie si marketing 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Martie 2015 – Prezent  

Funcţia sau postul ocupat Administrator societate comerciala 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

■ Managementul general al societatii 

■ Realizarea planului de dezvoltare al scoietatii 

■ Scrierea si implementarea strategiei de marketing a societatii 

■ Consultanta in atragerea de fonduri Europene si implementarea de proiecte 

■ Dezvoltarea actvitatilor de training 

■ Implementarea si managementul platformei de e-learning a societatii 

■ Realizarea de continut de e-learning pentru cursurile societatii 

■ Autorizarea ANC a cursurilor societatii 

■ Formator pentru unele dintre cursurile societatii 

■ Coordonarea echipei de specialisti a firmei 

Numele şi adresa angajatorului SC EDUFOR SRL 

Str. Teiul Doamnei,  Sector 2, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Training/Consultanta/Marketing/Comerercial 

  

Perioada Ianuarie 2003 – Martie 2015  

Funcţia sau postul ocupat Administrator societate comerciala 
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Activităţi si responsabilităţi 

principale 

■ Managementul general al societatii 

■ Implementarea de activitati de training 

■ Scrierea si castigarea proiectului Sustainable Development – European Vocational 

Training for Potential producers of Ecological Furniture or Components managers. 

Future life-style. SD-ECOFURNITURE 

■ Coordonator proiect LLP-LDV-TOI-09-RO-011; Acronym: SD-ECOFURNITURE prin 

coordonarea tuturor activitatilor desfasurate in cadrul proiectului si a echipei internationale 

de proiect  

■ Dezvoltator de cursuri de management si marketing in cadrul proiectului mai sus 

mentionat 

■ Introducerea in Codul Ocupatiilor din Romania a ocupatiei” Manager dezvoltare durabila 

pentru mobila sau componente” si elaborarea standardului ocupational (stadiu: in lucru)  

■ Autorizarea nationala prin ANC a cursurilor obtinute prin proiect pentru ocupatia 

mentionata 

■ Organizarea examenelor intermediare si examenului final pentru cursanti 

■ Diseminarea rezultatelor proiectului la conferinte de specialitate, targuri, reviste, portaluri, 

web-site, networking; relizarea tehnica a meterialor de diseminare 

■ Organizarea intalnirilor in parteneriat din Romania 

■ Organizarea conferintei internationale de final a proiectului la targul ROMENVIROTEC 

2012 

■ Realizarea rapoartelor de activitate tehnica a proiectului 

■ Relizarea rapoartelor de activitate financiara a proiectului 

■ Realizarea web-siteului proiectului si web-sitului firmei 

Numele şi adresa angajatorului SC INL INOVAREA LEMNULUI (Foresta Company in perioada 2003- 2010) 

Sos Colentina, Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetari de piata/Marketing/Training 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

CONSULTANTA/TRAINING 

  

Perioada Martie 2009 - Decembrie 2013  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR COMERCIAL 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

■Participare in grupul sectorial de elaborare a “Strategiei Nationale de Export” pentru 

sectorul industriei mobilei - 2009; 

■Elaborarea si politicii de produs, pret, comunicare pentru serviciile si produsele institutului 

si implementarea de masuri pentru realizarea acestora 

■ Optimizarea SEO a site-ului INL si imbunatatirea de contitnut; elaborarea de campanii de 

marketing on-line 

■ Realizarea de studii de marketing pentru terti 

■ Manager proiect pentru Romania –Proiect Life Long Learning- Leoanardo da Vinci –TOI 

- European Wood Construction Managers Online Training 

■Dezvoltator de e-learning pentru proiectul mai sus mentionat (platforma Moodle si 

Dokeos) 

■ Diseminarea rezultatelor proiectului la conferinte de specialitate, targuri, reviste, portaluri, 

web-site, networking 

■ Organizator al intalnirii din Romania in cadrul proiectului mai sus mentionat 

Numele şi adresa angajatorului SC INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI SA 

Sos Fabrica de Glucoza, nr. 7, BUCURESTI (ROMANIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

MARKETING 

  

Perioada Ianuarie 2005 - 10 Martie 2009  

Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST IN COMERT SI MARKETING 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6413&page=COORDINATOR#.VhRWJsuhfIU
http://www.inl.ro/2009/address.htm
http://skolas.lu.lv/course/index.php?categoryid=30
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Activităţi si responsabilităţi 

principale 

■Participare in grupul sectorial de elaborare a “Strategiei Nationale de Export” pentru 

sectorul industriei mobilei - 2005; 

■Participare la realizarea de strategii pe termen mediu in industria lemnului  

■Elaborarea de cercetari si studii de marketing pentru diferiti agenti economici 

■Cooperare in programe de pregatire profesionala Europeana, LEONARDO DA VINCI: 

WOOD EUROPEAN MANAGERS CONSTRUCTION CERTIFICATION - WOOD 

EMC2 si INNOVAWOOD-EDU, prin dezvoltare de cursuri, asigurarea partii tehnice si 

administrativ-financiara a proiectelor; organizarea meetingurilor din Romania 

■Redactarea a numeroase articole de specialitate economice si de training adaptate 

industriei lemnului din Romania si din strainatate (*) 

■Participare anuala cu stand la Targul BIFE-TIMB; 

■Dezvoltarea de noi contacte si colaborari in programul de cercetare FP7  

■Organizarea de seminarii de specialitate 

■Organizator al Conferintei internationale “INL 75 ani“ impreuna cu colectivul (*) 

■elaborarea si transmiterea ofertelor 

■actualizarea bazei de date clienti si furnizori 

■colaborarea cu furnizorii 

■colaborarea cu agentii de publicitate pentru intocmirea graficii INL 

■analiza concurentei 

■efectuare de analize SWOT ale INL 

■efectuarea de studii cu privire la satisfactia clientilor 

■propunerea de masuri referitoare la politicile de produs, pret, distributie, comunicare 

Numele şi adresa angajatorului SC INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI SA 

Sos. Fabrica de Glucoza, Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Marketing 

  

Perioada Ianuarie 2004 - Ianuarie 2005  

Funcţia sau postul ocupat Economist in comert si marketing 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

■Elaborarea de analize de marketing cu privire la competitori, la mediul de marketing avand 

in veder adaptarea la cerintele pietei a serviicilor oferite de firma 

■Elaborarea si implementarea strategiei de comunicare 

■Actualizarea continua a bazei de date a clientilor si furnizorilor de servicii; 

■Mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii. 

Numele şi adresa angajatorului SC NEOTUR INTERNATIONAL 

Str. Mihai Eminescu, Sector 2, Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

MARKETING/TURISM 

  

Perioada Ianuarie 2003 - 01 Ianuarie 2004  

Funcţia sau postul ocupat ECONOMIST 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

■Identificarea clientilor si a furnizorilor si mentinerea relatiilor cu acestia 

■Transmiterea de cereri si oferte 

■Prestarea de activitati de personal 

■Mentinerea relatiilor cu banca 

■Operare pe computer 
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Octombrie 2003 - Aprilie 2005  

Calificarea/diploma obţinută MASTER SPECIALIZAREA MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI 

Disciplinele principale Management-marketing 

http://www.leonardo-woodemc2.eu/modules/annuaire/viewcat.php?cid=15
http://www.leonardo-woodemc2.eu/modules/annuaire/viewcat.php?cid=15
http://www.innovawood.com/Projects/ClosedProjects/InnovaWoodEDUproject/tabid/349/Default.aspx


Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae al  
Constantin Mihaela Catalina  

 
 

 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cercetari si modelare de marketing 

Economica valorii 

Sociologia si psihologia comunicarii 

Comunicarea in marketing 

Tehnici de comunicare in marketing 

Comportamentul consumatorului 

Marketing pe internet 

Limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE (UNIVERSITATE) 

BUCURESTI (ROMANIA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

EQF 7 

  

Perioada Octombrie 1998 - Septembrie 2002  

Calificarea/diploma obţinută ECONOMIST LICENTIAT 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

MARKETING 

MANAGEMENT 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA ROMAN0-AMERICANA (UNIVERSITATE) 

BUCURESTI (ROMANIA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

EQF 6 

  

Perioada Octombrie 2011  

Calificarea/diploma obţinută FORMATOR 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Pregatirea formarii 

Realizarea activitatii de formare 

Evaluarea participantilor la formare 

Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA (CENTRU DE EVALUARE SI CERTIFICARE) 

TARGOVISTE (ROMANIA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

EQF 6 

  

Perioada Octombrie 2010 – Octombrie 2011 (durata cursului 100 ore) 

Calificarea/diploma obtinuta Scrierea şi implementarea de proiecte finanțate din FSE – curs obtinut in cadrul proiectului 

„Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali” ID 31337  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Blocul National Sindical – BNS 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

EQF6 

  

Perioada Octombrie 2012 – Aprilie  2013  

Calificarea/diploma obţinută MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM 
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Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 Rezolvarea problemelor complexe 

 Comunicare interactivă 

 Comunicarea în limbă străină 

 Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu 

 Activitatea în echipă 

 Utilizarea tehnicii informatice 

 Planificarea activităţilor unităţii 

 Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate 

 Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului 

 Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii 

 Coordonarea administrării resurselor umane 

 Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing 

 Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri 

 Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare 

 Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate 

 Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

EQF 6 

  

Perioada Octombrie 2015  (durata cursului 40 de ore) 

Calificarea/diploma obţinută DEZVOLTATOR DE E-LEARNING 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Implementarea standerdelor de calitate specifice domeniului 

Integrarea TIC in educatie si formare 

Analiza nevoilor de e-learning 

Implementarea politicilor de e-learning 

Managementul programelor de educatie/formare prin e-learning la nivelul organizatiei 

Dezvoltarea continuturilor si materialelor suport pentru sistemele de educatie-formare prin 

e-learning (LMS- Leaning management system) – Moodle 

Evaluarea programelor de educatie/formare prin e-learning 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

EQF 6 

 

 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

ENGLEZA  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 

experimentat  

FRANCEZA  
A2  

Utilizator 

elementar  
B1  

Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 

elementar  
B1  

Utilizator 

independent  

ITALIANA  
A2  

Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 

elementar  
A1  

Utilizator 

elementar  
A2  

Utilizator 

elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale COMUNICARE - obtinuta prin educatie si practica 

SPIRIT DE ECHIPA - dobandit prin mediu de lucru interactiv international si national 

   DEZVOLTAREA CONTINUĂ A POTENŢIALULUI PROPRIU – dobandit prin educatie si 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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practica 

 
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

LEADERSHIP - ca urmare a desfasurarii activitartilor de conducere 

EXPERIENTA IN MANAGEMENTUL PROIECTELOR - prin derularea activitatilor de 

coordonare in proiecte Life Long Learning - Leonardo da Vinci 

CAPACITATI ORGANIZATORICE – dobandit prin educatie si ca urmare derularii 

activitatilor de management 
  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

■Windows - Avansat 

■Office: Word, Excel, Power-point, Front-page, Outlook - Avansat 

■ Internet navigator - Avansat 

■ Adobe Photoshop and Image ready – Avansat 

■ Macromedia Dreamweawer – Avansat 

■ Articulate Storyline – Avansat 

■ FTP - avansat 

■ HTML – programator – Avansat 

■ CSS pragramator - Mediu 

■ Java Script programator – Incepator 

■ Platforma Moodle – Avansat 

■ Platforma Dokeos - Mediu 
vansat  

Competente si aptitudini artistice pictura 

concepere poezii si proza 

fotografie 
  

Alte competenţe şi aptitudini sport 
  

 

http://artisti-plastici.forumgratuit.ro/t443-portofoliu-catalina-constantin
http://artisti-plastici.forumgratuit.ro/t444-poezii-katalina

