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CURRICULUM VITAE 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

                                                                      
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RASCARACHE Mihaela Alina 

Adresă(e) Str. Banu, nr. 6, Iasi 
 

Telefon(oane)   0232217822 

Fax(uri) 0232222288 

E-mail(uri) cedruiasi@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
==  

  
  

Experienţa profesională  

Perioada 01.011.2012 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat   Economist  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asistă managementul şi implementarea proiectului din punct de 
vedere a logisticii activităţilor: 
 - consilierea persoanelor pe piata muncii 

Perioada 01.06.2009 – 31.10.2012 
Funcţia sau postul ocupat   Asistent proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Asistă managementul şi implementarea proiectului din punct de 
vedere a logisticii activităţilor: 
 - intocmirea documentatiei, rapoartelor tehnice in cadrul proiectului 
 - organizeaza si asigura logistica workshopului si a fiecarui curs  

 - monitorizeaza alocarea bunurilor achizitionate  
 -  mentine relatia cu cursantii in vederea intocmirii documentatiei, 
pana la inmanarea certificatelor 

Numele şi adresa angajatorului SC Sylver Rom SRL Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta in domeniul achizitiilor publice 

Numele şi adresa angajatorului SC Sylver Rom SRL Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta in domeniul achizitiilor publice 
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Perioada 01.01.2008 – 31.05.2009 
Funcţia sau postul ocupat   Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Evidenta actelor contabile, gestionarea numerarului  

Numele şi adresa angajatorului SC CTB Moldova SRL Iasi 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanta in domeniul achizitiilor publice, responsabil resurse 
umane 

  

Perioada 01.10.2006 – 01.06.2010 
Funcţia sau postul ocupat   Asistent Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de secretariat 

Numele şi adresa angajatorului SC Sylver Land Construction SRL Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Constructii drumuri cu materiale si solutii alternative 

 

 

 

Perioada 01.06.2006 – 31.12.2007 
Funcţia sau postul ocupat   Asistent Manager 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de secretariat, responsabil resurse umane 

Numele şi adresa angajatorului SC CTB Moldova SRL Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Consultanta in domeniul achizitiilor publice 

 
 

 

Perioada 15.10.2005 –01.06.2006 / 4h/zi 
Funcţia sau postul ocupat   Contabil 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Contabilitate primara, gestiune atelier mobila si tamplarie AL 

Numele şi adresa angajatorului SC ELMAR SRL Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Constructii si amnenajari interioare 

 
 

 

Perioada 17.09.2001 – 01.06.2006 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent Manager 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activitati de secretariat 

Numele şi adresa angajatorului SC MOLDO INTERTOUR SRL Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Constructii si amnenajari interioare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada iunie 2010                        

Calificarea / diploma obţinută Diploma „Expert achizitii publice” 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Achizitii Publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC C.E.D.R.U. SRL Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Nationala 

  

Perioada 2002 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Economie, Management, Marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 

  

Perioada Mai 2004 

Calificarea / diploma obţinută Inspector Relatii de munca 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Curs perfectionare "Relatii de munca" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Teritorial de Munca Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 

  

Perioada iunie 2006    

Calificarea / diploma obţinută Certificat Specialist Organizare “Piaţa Licitaţiilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Achizitii Publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 

  

Perioada iulie 2006     

Calificarea / diploma obţinută Atestat Broker pe Piaţa Mixtă şi la Disponibil 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Achizitii Publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 
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Perioada iulie 2006    

Calificarea / diploma obţinută Atestat de Coordonator de Şedinţă pe Piaţa Creanţelor şi a 
Licitaţiilor  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Achizitii Publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Bursa Română de Mărfuri SA Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 

  

Perioada dec   2006    

Calificarea / diploma obţinută Certificat “Manager Achiziţii”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Achizitii Publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ANRMAP 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Nationala 

  

Perioada 1996 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma economist, merceolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Economie, contabilitate, merceologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Economic Nr. 1 Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Nationala 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba Engleza  10 10 10 10 9 

Limba Franceza  8 8 8 8 8 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate pentru lucrul in echipa, seriozitate, responsabila, 
muncitoare, dornica de a se autodepasi si a se perfectiona, bune 
abilitati comunicare; disponibilitate la program prelungit; 
indeplinirea sarcinilor de servici. 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Ms-Dos; Internet; Office in totalitate; Windows XP. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

 

 


