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INFORMAŢII PERSONALE Mihaela- Carmen Oglakci  
 

   Bucuresti, (România)  

  

  

  

Yahoo! Messenger (YIM)  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
  

                          10/2018 – 02/2019       Director  
 
                                                             Ministerul Economiei 
                                                             Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 

 
 

        08/2017 – 10/2018       Consilier superior   
 
                Ministerul Economiei 
                Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale 
               
                  

                  
                  

        02/2017 – 08/2017      Expert principal  

             Serviciul Concesionari – Directia Generala Achzitii și Contracte, Directia Contracte PMB 

                                                                      Intocmirea documentatiei necesare organizarii procedurilor de concesionare a terenurilor 

                                                                      Intocmirea de acte aditionale, conventii, note de reziliere pentru contractile de concesiune 
                  Urmarirea respectarii documentatiilor de urbanism necesare concesionarilor    
                                                                      Intocmirea  documentatiei necesrae rezolvarii litigiilor 

                                                                      Redactarea proiectelor de hotarari a C.G.M.B., in vederea concesionarii terenurilor  
 

       04/2016 - 02/2017       Consultant scriere proiecte  

                Klass Project Consulting S.R.L.  

               Stabilirea specificatiilor proiectului;  

                 Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului; 
                 Stabilirea activitatilor specifice proiectului si esalonarea lor in timp; 
                                 Estimarea si asigurarea resurselor necesare realizarii proiectului; 

                                 Estimarea si bugetarea costurilor; 
                                 Estimarea si asigurarea resurselor 
                                 Gestionarea si controlul utilizarii resurselor 

                                 Managementul financiar al proiectului 
                                 Managementul riscurilor; 
                                 Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului; 

                                 Stabilirea nivelului de calitate pentru activitati si rezultate 
                                                                      Managementul implementarii 
 
   
 

          09/2015-01/2016         Manager proiect            
 
    Asociatia Oameni Sanatosi 
                      

Coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea si planificarea activitatilor de  

POZIŢIA Consilier superior 
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implementare in    vederea  atingerii obiectivelor asumate in cadrul proiectului; 

                                    Gestionarea si controlul utilizarii resurselor 
                                Managementul financiar al proiectului 
                               Managementul riscurilor; 

                                    Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului; 
                                    Stabilirea nivelului de calitate pentru activitati si rezultate 

Managementul implementarii 

   

 

03/2015–12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

   07/2013-03/2015 

                            01/2016-02/2017 

                    

                      

 

              

                  

Responsabil proiect 

Asociatia Tinerii Manageri 

Coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea si planificarea activitatilor de implementare in vederea  atingerii 
obiectivelor asumate in cadrul proiectului; 
Identifica si documenteaza cerintele clientului referitoare la proiect impreuna cu echipa de 

implementare;Produce planul de proiect (graficul de implementare), atat la nivel de ansamblu (etape), cat 
si la nivel detaliat;Planifica si controleaza costurile de implementare ale proiectului (buget de cheltuieli si 
flux de numerar); Defineste aria de cuprindere a proiectelor;Gestioneaza procesul de comunicare formala 

intre partile implicate in proiect;Identifica si analizeaza riscurile din proiect;Defineste actiuni proactive de 
contracarare a aparitiei riscurilor sau a planurilor alternative atunci cand riscurile s-au manifestat. 

 

Manager  

Dara Comex SRL, Bucuresti 

Coordonarea activitatilor din cadrul firmei; stabilirea de relatii de colaborare pe  termen lung cu partenerii, clientii, 
beneficiarii si finantatorii.  

Pregatatirea bugetului si cash-flow-ul firmei pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu 

comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura, asigurand resursele necesare bunei desfasurari 
a acestuia. 

Monitorizarea in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redactarea rapoartelor lunare catre finantatori, 
parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte. 

Asigurarea circulatiei informatiei 

Asigurarea rezolvarii problemelor aparute 

Pregatirea de noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele anterioare si 
stabileste buget pentru fiecare activitate in parte inaintate spre aprobare Directorului Financiar. 

Verificarea gradului de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse. 

Evaluarea impactul activitatii 

Stabilirea conform structurii organizatorice si a ROF a sarcinilor si responsabilitatilor personalului din subordine, in 
baza fiselor de post. Verificarea pontajul lunar pentru personalul din subordine si  transmiterea  Departamentului 

Resurse Umane. 

Organizarea acordarii concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. 

Exercitarea permanenta sau temporara, prin delegarea competentelor, a atributiilor specifice specialitatii sale 

03/2012–07/2013 Manager de proiect 

SC INSOFT DEVELOPMENT&CONSULTING SRL, Bucuresti  

„MANAGEMENTUL COMUN AL RISCULUI ÎN ZONA DE FRONTIERĂ A DUNARII”,  Program 
transforntalier Ro-Bg 
Expert implementare activitati – Proiect POSDRU  „TeleJob”-Organizarea pietei muncii adiacente 
Municipiului Bucuresti 

Stabilirea specificatiilor proiectului;  

Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului; 
Stabilirea activitatilor specifice proiectului si esalonarea lor in timp; 
Estimarea si asigurarea resurselor necesare realizarii proiectului; 
Estimarea si bugetarea costurilor; 

Estimarea si asigurarea resurselor 
Gestionarea si controlul utilizarii resurselor 

 Planificare si controlul achizitiilor şi contractelor 
 Managementul contractelor 
 Managementul financiar al proiectului 

 Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor; 
 Urmarirea si controlul riscurilor; Managementul riscurilor; 
 Selectarea si managementul echipei de proiect; 

 Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului; 
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 Stabilirea nivelului de calitate pentru activitati si rezultate; 
 Managementul implementarii 

01/2012–03/2012 Formator 

Compania de Investitii pentru Turism S.A., Bucuresti  

Deruleaza activitati de instruire a cursantilor si elaboreaza 
strategia de formare 
Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programelede formare 

Stabileste ordinea de derulare a activitatilor / secventelor de instruire / formare corespunzator programului convenit 
cubeneficiarul 
Stabileste necesarul de materiale in conformitate cu specificulcadrului organizatorico-administrativ 

Asigura suporturile de curs ca instrumente 
Asigura caracterul interactiv al derularii programului de formarepentru a facilita munca in echipe / grupuri de diferite 
dimensiuni 
Aloca si dimensioneaza resursele in functie de efectele de formareestimate si posibile 

Solutioneaza dificultatile aparute in derularea programului de 
formare 
Verifica periodic programul stabilit sub aspectul metodologiei, invederea asigurarii respectarii termenelor 

contractuale 
Asigura monitorizarea derularii cursului si a sesiunii de evaluare si follow-up 
Deruleaza activitati administrative specific. 

                            01/2011–12/2011 Asistent Manager de proiect 
 
Compania de Investitii pentru Turism S.A., Bucuresti  
 
Proiect POSDRU „Calificari pentru servicii in turism si ingrijire sociala” 
 
Preluarea, inregistrarea, indosarierea si arhivarea documentelor elaborate  
in cadrul proiectelor precum si a corespondentei; 

Indosarierea documentelorcare circula/sunt analizate in intalnirile de  
management, de lucru interne sau cu partenerii, alaturi de listele de prezenta  
si minutele intalnirilor; 

Asigurarea corectitudinii si respectarea scandetelor in intocmirea corespondente 
(adrese, notificari, alte documente) de catre toti membrii echipei de implementare 
Raspunderea privind mentinerea documentatiei proiectului: aplicatie,  

acte aditionale, notificari, cereri de prefinantare/rambursare,  adrese oficiale, corespondenta cu partenerii 
Colaborarea cu membrii echipei si cu coordonatorii de activitati pentru realizarea rapoartelor prevazute in cadrul 
proiectului 

Mentinerea unei comunicari constante intre echipa de management si finantator/ partenerii implicati in proiect 

01/2009–12/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                     2007-2010 

 

                            

 

 

 

Manager de proiect 
Asociatia Centrul National pentru Dezvoltarea Durabila a Societatii, Bucuresti    
 
Gestionarea şi controlul utilizarii resurselor 
Planificare şi controlul achizitiilor şi contractelor 

Managementul contractelor 
Managementul financiar al proiectului 
Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor; 

Urmarirea şi controlul riscurilor; 
Selectarea şi managementul echipei de proiect; 
Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului 

Stabilirea nivelului de calitate pentru activiati şi rezultate 
Managementul implementarii 
 

 
 

Manager 
GradintaLittle Friends SRL, Bucuresti 
 
Planificarea si coordonarea activitatii administrative, supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii 
cheltuielilor.raspunderea evidentei contabile,financiare si de gestiune,elaborarea fisa postului pentru persoanele 
angajate,arhivarea documentelor, pastrarea in arhiva proprie, raspunderea de relatia cu clientii societatii, de 
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                           03/2003-01/2009 

incasarile si platile necesare bunei functionari a societati, drept de semnatura pe documentele justificative si in 

banca , transmiterea compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor 
salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru 
intocmirea raportarilor lunare, efectuarea de operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) , asigurarea 

virarii incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar transmise la compartimentul de contabilitate, 
organizarea si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare; organizarea 
inventarierii patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;respectarea normelor de protectia muncii si de 

sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; respectarea Regulamentul 
de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din 
subordine 

 
 
 

Director Administrativ     
Dara Comex SRL, Bucuresti 
 
Planificarea si coordonarea activitatii administrative, supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii 
cheltuielilor.raspunderea evidentei contabile,financiare si de gestiune,elaborarea fisa postului pentru persoanele 

angajate,arhivarea documentelor, pastrarea in arhiva proprie, raspunderea de relatia cu clientii societatii, de 
incasarile si platile necesare bunei functionari a societati, drept de semnatura pe documentele justificative si in 
banca , transmiterea compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor 

salariale ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru 
intocmirea raportarilor lunare, efectuarea de operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) , asigurarea 
virarii incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar transmise la compartimentul de contabilitate, 

organizarea si asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare; organizarea 
inventarierii patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;respectarea normelor de protectia muncii si de 
sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; respectarea Regulamentul 

de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din 
subordine 

12/2000-03/2003          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                       10/1996–12/2000 

Director Administrativ    
First Com SRL, Bucuresti 

 
Planificarea si coordonarea activitatii administrative, supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii 

cheltuielilor.raspunderea evidentei contabile,financiare si de gestiune,elaborarea fisa postului pentru persoanele 
angajate,arhivarea documentelor, pastrarea in arhiva proprie, raspunderea de relatia cu clientii societatii, de incasarile 
si platile necesare bunei functionari a societati, drept de semnatura pe documentele justificative si in banca , 

transmiterea compartimentului de contabilitate lunar,toate informatiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale 
ale personalului si completarea corecta in R.G.E.S.potrivit HG 290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. si pentru intocmirea 
raportarilor lunare, efectuarea de operatiuni de incasari si plati (prin casirie sau prin virament) , asigurarea virarii 

incasarilor in contul si banca societatii , iar extrasele lunar transmise la compartimentul de contabilitate, organizarea si 
asigura exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale in viguare; organizarea inventarierii 
patrimoniului conform prevederilor legale in viguare;respectarea normelor de protectia muncii si de sanatate potrivit 

reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; respectarea Regulamentul de Ordine 
Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii,aducandu-l si la cunostinta personalului din subordine 
 

 
 

Administrator companie 

Carhus Com  SRL, Bucuresti  

Reprezentarea societatii in relatia cu terti;  

Stabilirea contractelor cu parteneri,  

Gestionare resurse umane, selectia si instruirea personalului din subordine, modalitati de recompensare, 

Supervizare activitati contabile care urmaresc fluxul de numerar, veniturile si cheltuielile societatii; 

Controlul si supervizarea operatiunilor de contabilitate primara;  

Actualizarea si perfectionarea programelor informatice necesare derularii activitatii; 

Clasificarea si arhivarea documentelor 

1991–1996 Profesor Geografie/ Geologie 

Inspectoratul Scolar Bucuresti, Bucuresti  

Elaborarea planurilor de invatamant şi a programelor analitice pentru cursuri 

Elaborarea suporturilor de curs, fise de lucru, materiale didactice pentru programele de formare 

Elaborare de alte materiale necesare procesului de învăţământ 

Activități de voluntariat cu elevii 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

Participare la actiuni comune cu ministerul de resort si asociatii profesionale din domeniu 

Participarea la conferinte, reuniuni ale institutiilor de invatamant  

Participarea in cadrul proiectelor derulate de instituitie 

01/2013–03/2013 Mediator  

Asociatia Pro Medierea, Bucuresti (România)  

2013 Formator de Formatori  

Best Learn Consulting SRL, Bucuresti (România)  

04/2012 Evaluator proiecte  

Euro Best Team SRL, Bucuresti (România)  

2011 Manager proiect  

Euro Best Team SRL, Bucuresti (România)  

2011 Formator  

Lira Cop Creative SRL, Bucuresti (România)  

1997 Initiere Calculatoare  

Fia Test Computer Services, Bucuresti (România)  

1995 Atestat Limba Engleza  

Computer Academy, Bucuresti (România)  

1986–1991 Geolog  

Facultatea de Geologie - Universitatea Bucuresti, Bucuresti (România)  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză C1 C1 B2 B2 B2 

 Atestat Limba Engleza  

franceză B2 B2 B2 B2 B1 
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turcă B2 B1 C1 C1 B1 

 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 echipa, capacitate de adaptare sporita, buna abilitate de comunicare, negociere, mediere, 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competente managerale dobandite de-a lungul carierei - promtitudine, consecventa si acuratete in 
organizarea muncii; leadership; gandire analitica; managemetul schimbarilor, delegare de sarcini, 
cautarea si colectarea informatiilor, focalizare pe rezultate, leadership; creativitate si inovativitate; 
capacitatea de a identifica si de a implementa solutii 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

abilitatea de a folosi cunostinte, tehnici si resurse necesare indeplinirii sarcinilor 

capacitatea de a stabili reguli pentru organizarea activitatilor 

Competenţe informatice  o bună cunoaştere a instrumentelor Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Alte competenţe  creativitate si inovativitate; capacitatea de a identifica si de a implementa solutii; capacitate de 
evaluare a riscurilor;  orientare catre rezultate: planificare si prioritizare, orientare spre solutionare, 
persolnalitate proactiva si respomsabila; disponibilitate de autoperfectionare. 

Permis de conducere  B1 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr

