Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Alexandra Mitre
George Enescu, nr 5/2, 430103 Baia Mare (România)
0741610262
alexandra.mitre@yahoo.com
Sexul Feminin | Data naşterii 02/07/1990 | Naţionalitatea Romana

POZIŢIA

Coordonator Tehnic Implementare pentru Asociaţia Kelsen, în cadrul
proiectului "ECOURI- Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei
sociale bazate pe avantajele competitive in Maramureş şi Bucovina",
ID: 146911

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
05/06/2013–Prezent

Asistent manager
SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare (România)
- Asista directorul general in probleme de comunicare, documentare si coordonare interna;
- Primeste corespondenta (trimisa prin posta, electronic sau fax), o prezinta directorului general (sau
economic), o inregistreaza, o expediaza;
- Redacteaza scrisori sau raspunsuri la scrisori, la indicatia directorului general;
- Primeste persoanele romane sau straine – reprezentanti ai unor institutii publice, colaboratori, firme
– care vin in contact cu directorul general sau alti salariati ai societatii, in interes de serviciu;
- Tehnoredacteaza materiale produse de serviciile functionale;
- Indeplineste si alte servicii precum planificarea si implementarea proiectelor cu finantare
nerambursabila, precum și consultanța în astfel de proiecte.
- Presteaza servicii de management si consultanta in implementarea proiectelor cu finantare
nerambursabila
- Organizează cursuri de formare profesională acreditate ANC , examene de absolvire și întocmește
documentația aferentă acestora

03/01/2013–Prezent

Voluntar manager proiecte pentru tineret
Asociaţia Kelsen, Baia Mare (România)
- Planificare şi implementare proiecte pentru tineri, în special proiecte prin programul Tineret in
Acțiune, Erasmus +
- Dezvoltare parteneriate internationale cu ONG-uri in vederea aplicarii de proiecte pentru tineret

01/10/2009–12/2012

Secretara
SC Mentor Com SRL, Baia Mare (România)
- Realizeaza registrul de casă si intocmeste inventarul lunar
- Asista directorul general in probleme de comunicare, documentare si coordonare interna;
- Primeste corespondenta (trimisa prin posta, electronic sau fax), o prezinta directorului general (sau
economic), o inregistreaza, o expediaza;
- Redacteaza scrisori sau raspunsuri la scrisori, la indicatia directorului general;
- Primeste persoanele romane sau straine – reprezentanti ai unor institutii publice, colaboratori, firme
– care vin in contact cu directorul general sau alti salariati ai societatii, in interes de serviciu;
- Tehnoredacteaza materiale produse de serviciile functionale;
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10/11/2014–18/11/2014

Alexandra Mitre

Certificat de absolvire Curs Competente Antreprenoriale
SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare (România)
Pregatirea si initierea unei afaceri; Functionarea si dezvoltarea afacerii

01/10/2014–10/10/2014

Certificat YouthPass
Asociatia Sentire, Horezu
Comunicare în limbă străină (engleză), Competențe digitale, Competențe de învățare, Competențe
sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat, Conștientizare și expresivitate culturală,
Competențe specifice proiectului Rural Rules

19/12/2013–21/12/2013

Diplomă participare curs de scriere proiecte în contextul Erasmus +
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, Baia Mare (România)
Informații program Erasmus +, Acțiuni cheie, Formularea ideii de proiect în
contextul programului Erasmus +, Formulare obiective, nevoi, activități, rezultate,
impact și diseminarea rezultatelor, întocmirea bugetului unui proiect.

13/10/2013–20/10/2013

Certificat YouthPass
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale,
Predeal (România)
Comunicare în limbă străină (engleză), Competențe digitale, Competențe de învățare, Competențe
sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat, Conștientizare și expresivitate culturală,
Competențe specifice unui lucrator de tineret

26/09/2013–25/10/2013

Certificat de absolvire curs Evaluator proiecte
SC CERC SRL, Baia Mare (România)
Pregătirea personală pentru evaluare, Organizarea procesului de evaluare,
Evaluarea propunerii de proiect, Validarea evaluării, Acordarea de asistență
tehnică pentru selecția de proiecte

02/10/2013–04/10/2013

Certificat de participare – workshop organizat cu scopul consoldiării
cunoștințelor necesare inițierii de noi afaceri dobândite în cadrul
proiectului „Dezvoltarea inovației, creativității, responsabilității și
sustenabilității antreprenoriatului strategic românesc”
(POSDRU/92/3.1/S/63270)
Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă, Calimanesti (România)
Antreprenoriat, Forme de organizare a societăților, realizarea unui plan de afaceri

04/06/2013–13/07/2013

Certificat de absolvire curs Formator
SC Job Trainer Motoc SRL, Sighetu Marmatiei (România)
Noțiuni de bază pedagogice, Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, marketingul
formării, proiectarea programului de formare, organizarea programelor și a stagiilor de formare

04/03/2013–08/03/2013

Certificat de absolvire curs Manager de Proiect
Fundația Civitas, Cluj Napoca (Romania)
Pași importanti in devenirea unui Manager de Proiect, Specificarea cerintelor proiectului, Scrierea unei
cereri de finanțare, Estimarea resurselor, Realizarea Programelor, Asigurarea resurselor,
Managementul contractelor, Managamentul echipei de proiect, Managementul implementarii
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01/10/2012–07/07/2014

Alexandra Mitre

Diploma de master - Managementul Proiectelor Europene
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe,
Baia Mare (România)
-Programe și fonduri structurale,
-Dezvoltare regională,
-Economie europeană,
- strategii și politici macroeconomice,
- Managementul financiar al proiectelor ,
- Sisteme informatice pentru proiecte,
- Managementul proiectelor,
- Managementul riscului,
- Managementul resurselor umane
- Planificare şi prognoză,
- Control financiar și audit al proiectelor.

15/11/2012–19/07/2013

Certificat de absolvire studii post-universitare in specializarea
Comunicare și cultură tehnologică în domeniul dezvoltării durabile
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere,
Baia Mare (România)
Ecotehnologii in domeniul dezvoltarii durabile, Bazele Comunicării, Managementul crizelor si
conflictelor în dezvoltarea durabilă, Antreprenoriatul ecoresponsabil, Comunicarea şi procesul
decizional în dezvoltarea durabilă, Comunicare şi reţele de comunicare în societatea globalizată,
Tehnici de promovare în mass-media

21/05/2012–05/06/2012

Certificat de absolvire curs Textier Publicitate - Copywriter
Centrul Județean „Pentru Voi”, Baia Mare (România)
Dezvoltarea mesajului publicitar, elaborarea strategiei de creație, implementarea mesajului publicitar,
prezentarea conceptelor și a produselor publicitare, stabilirea fezabilității produsului publicitar

01/03/2012–03/03/2012

Certificat de Absolvire a examenului de certificare lingvistică
Cambridge
Universitatea Cambridge, Sistemul de examinare ESOL, Anglia, Cluj Napoca (România)
- Abilități de comunicare orală și scrisă eficiente in limba engleza pe diverse teme de
discuție,
- cunoștințe de vocabular și gramatică la nivel intermediar - avansat

01/10/2009–05/07/2012

Diplomă de licență în specializarea Comunicare și Relații Publice
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere,
Baia Mare (România)
Științele comunicării, Management, Economie, Sociologie, Relaţii publice, Tehnici de negociere şi
mediere a crizelor și conflictelor, Introducere în sistemul mass-media, Publicitate, Operatorie TV, Drept
constituțional, Drept administrativ, Retorică etc.

01/10/2007–08/05/2008

Certificat de absolvire a cursului ECDL complet (Permisul european
de conducere a computerului)
ECDL Romania, Baia Mare (Romania)
Concepte de bază ale Tehnologiei Informației, Utilizarea computerului și organizarea fișierelor, Editare
de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Utilizare Internet și Poștă Electronică
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15/09/2005–15/06/2009

Alexandra Mitre

Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Baia Mare (România)
Limba și literatura română, logică, psihologie, economie, sociologie, filosofie, istorie, geografie, limba
engleză, limba franceză, limba italiană

15/09/1997–06/2005

Certificat de promovare a Testelor Naționale
„Școala cu clasele I-VIII Nechita Stănescu”, Baia Mare (România)
Matematică, Limba și literatura română, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie limba engleza, limba
franceza etc

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Ascultare

B2

engleză

VORBIRE

SCRIERE

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

Certificat de Absolvire a examenului de certificare lingvistică Cambridge

franceză
spaniolă

A2

A1

A2

A1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă, capacitate de adaptare la diverse condiții, capacitate de comunicare și colaborare,
capacitate de negociere,sociabilă, amabilă, atentă, comunicativa, empatică, încrezătoare în relaţiile
interumane.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Spirit organizatoric, capacitate de a distribui și îndeplini sarcini, adeptă a lucrului în echipă,
consecventă, convingătoare, perseverentă şi ambiţioasă, orientată spre rezultate (management prin
obiective), cu capacitate de planificare, organizare şi conducere a unui proiect.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- o buna cunoastere a domeniului de Management de Proiect
- Competente de specialitate in accesarea de fonduri nerambursabile
- competente de planificare a unui proiect finantat din fonduri nerambursabie, gestionare si evaluare
- competente de organizare a cursurilor de formare profesionala continua pentru adulti acreditate de
Autoritatea Nationala pentru Calificari
- competente specifice domeniului Informarii si publicitatii in proiecte cu finantare nerambursabila:
realizare materiale promotionale, realizate si difuzare comunicate de presa, organizare evenimente.

Competenţe informatice

Permis de conducere

Abilități în utilizarea calculatorului și o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, Internet, Corel
Draw

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Proiecte
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Alexandra Mitre

S.M.Y.L.E. “Social Media & Youth - Learning for Employment”, finanțat din
programul Tineret în Acțiune (Organizator seminar SMYLE în Baia Mare), proiect
derulat de Asociația GEYC.
- Ianuarie – Iunie 2014 – Coordonare proiect „Youth Civic Power”, finanțat prin Programul Tineret în
Acțiune, Acțiunea 1.3. Proiecte pentru democrație participativă și derulat de către Asociația ACDC
Suceava, în parteneriat cu grupul informal CRESTI MM Baia Mare, Asociația Forum Science
(Bulgaria), Asociația Initiative for a better life (Bulgaria), Consiliul Tinerilor din Izmir (Turcia) și
Directoratul pentru Tineret și Sport din Siirt (Turcia).

- Martie 2014 - Prezent : Prestare servicii de publicitate si informare in cadrul proiectului
Managementul deşeurilor biodegradabile in oraşele Baia Mare-România, Ivano Frankivsk şi KolomyaUcraina cod HUSKROUA/1101/132, in calitate de reprezentant al furnizorului de servicii de publicitate
si informare SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, in cadrul contractului de
prestare servicii 10088/25.03.2014
- Iulie 2014 - Prezent: Prestare Servicii de management de proiect in cadrul proiectului "ALEGE-ŢI
MESERIA Consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile BucureştiIlfov, Nord-Est şi
Nord-Vest", aplicant Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională Pentru Voi
Baia Mare, Contract POSDRU/164/2.3/S/137869, in calitate de asistent manager al furnizorului de
servicii de management de proiect SC Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, in
cadrul contractului de prestare servicii 8/02.07.2014.
-
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