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Curriculum vitae            
Europass  

 
 

 Informaţii personale  

Nume / Prenume Loredana Mega 

Adresă   

Telefoane   

E-mail   

Naţionalitate Romana

Data naşterii   

Sex Feminin 

  Experienţa 
profesională 

 

Perioada Ianuarie 2019 – 2021 

Funcţia sau postul ocupat Expert PR in cadrul proiectului 
ID104098/POCU/82/3/7Antreprenori SMAR 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Raportarea trimestriala catre OIR POSDRU Sud Muntenia cu privire la 
respectarea identitatii vizuale, comunicarea interna si externa in 
conformitate cu cerintele europene. 
Coordonarea comunicarii si a identitatii vizuale a Proiectului, in 
conformitate cu ghidurile de comunicare publicate de Ministerul 
Investitiilor si Proiectelor Europene 
Comunicarea media in vederea atragerii publicului tinta si selectarea 
potentialilor beneficiari de fonduri europene din cadrul Proiectului 
SMART 
Organizarea unor evenimente locale in vederea promovarii afacerior si 
antreprenorilor dezvoltate in cadrul Proiectului SMART 
Promovarea antreprenorilor Proiectului SMART 
ID104098/POCU/82/3/7 Antreprenori SMART local si national, in 
media online, interviuri televizate, pentru asigurarea viziblilitatii afacerii 
lor. 
Dezvoltarea si implementarea Proiectelor Speciale 
Comunicare interna 

Numele și adresa 
angajatorului 

Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și 
Cultură”

  

Perioada Decembrie 2017- 2018 

Funcţia sau postul ocupat Manager de Proiect- Marketing si Comunicare 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Lector si formator in cadrul diferitelor proiecte/evenimente/ 
prezentari si cursuri organizate de Fundatia Renasterea in 
parteneriat cu alte institutii; 

 Campanii de informare: presă scrisă, audio-vizual, articole şi 
machete informative în reviste de femei, cotidiane naţionale şi 
locale, spoturi radio şi TV, afişaje stradale; 

 Campanii Facebook – evenimente, lansari campanii 
preventie- unitate mobila de diagnostic;  

 Relatiile publice (PR) comunicarea cu publicul și mass-
media;  

 Coordonare si implementare campanii si worksopuri pentru 
pacientii oncologici;  

 Coordonare si implementare campanii marketing social, 
promovare si editare continut, atragere de fonduri de la 
donatorii individuali si organizationali: Proiect ”Adolescenta 
in Roz”- preventie si constientizare a tinerilor din licee, despre 
cancerul de san; 
Editarea şi distribuirea de brosuri informative; 
“Iluminarea in Roz”- campanie de preventive si 
constientizare, finalizata cu declararea zilei de 1 octombrie  si 
in Romania  ca zi internationala de lupta impotriva cancerului 
de san;  
Gala de strângere de fonduri “Artă pentru Viată”; 
“Happy Run Race for the Cure”- eveniment care celebreaza 
sanatatea alaturi de invingatoarele in lupta cu cancerul;  
Responsabil Proiect “Vieti Impletite – BraveCut”; „Caravana 
de diagnostic”- unitate mobila de dagnostic in diferite 
localitati din tara, in care au fost facute gratuit, ecografii si 
mamografii de san; „The Color Run Romania”- cursa sportiva 

 Managementul relatiei cu donatorii individuali si sponsorii 
Campanii de informare: presă scrisă, afise si pliante; 

Activitati economice si de comunicare; 
Raportare financiara; 
Managementul relatiei cu clientii; 

 

Numele și adresa 
angajatorului 

Fundatia Renasterea, Str. Virgil Plesoianu 87, Sect.1, Bucuresti 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Fundatie – avand ca obiectiv principal constientizarea, preventia si
depistarea precoce a cancerului de san 

  

Perioada Septembrie 2009-  Decembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Business Continuity Specialist 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea cerintelor standardului ISO 22301, in cadrul organizatiei   
in vederea mentinerii certificarii ISO, din cadrul auditului de 
supraveghere international anual; 

Membru permanent in cadrul Grupului International de Comunicare in 
caz de incident (cate un reprezentant din fiecare tara al Grupului 
Telekom din Europa) –participare lunara in cadrul conferintelor 
telefonice cu diferite teme de discutie in special abordarea media 
pentru incidente  la nivel de grup. 
Campanii de informare: articole în catrul campaniilor interne de 
continuitate a afaceii, articole de specialitate in cadrul Telekom Social 
Media (YAM-site international pentru Grupul Telekom), informari 
zilnice si lunare atat interne cat si externe; 
Relatii publice (PR) pentru campaniile departamentului – informarea 
interna si a partenerilor externi; comunicare social media 
Crearea si editarea identitatii vizuale privind continuitatea afacerii in 
cadrul Companiei; 
Lector in cadrul departamentului Business Continuity Management; 
Dezvoltarea continutului de curs, planificarea cursurilor si livrarea 
acestora; 
Curs media pentru membrii echipelor de Business Continuity; 
Analiza interna a afacerii prin prisma fiecarui departament din 
companie pe baza careia se dezvolta analiza de risc pentru 
departamentele companiei si implicit strategia de Business Continuity; 
Organizare, planificare, documentare si raportare a testarilor si 
exercitiilor, atat intern cat si in cadrul Grupului Telekom; 

Numele și adresa 
angajatorului 

Telekom Romania Mobile Communications SA 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

telecomunicatii 

  

Perioada Iunie 2000- Septembrie 2009  

Funcţia sau postul ocupat Specialist documentatie studii – Lector si Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Promovarea campaniilor companiei atat intern cat si extern; 
Formarea de specialisti; 
Organizarea cursurilor interne si externe; 
Lector in cadrul diviziei Vanzari; 
Instriuirea angajatilor si partenerilor externi; 
Administrare buget de cursuri; 
Relatii cu clientii; 
Raportare financiara. 

Numele și adresa 
angajatorului 

Cosmorom SA/ Cosmote SA 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

telecomunicatii 

................................  

  

  

 Educaţie şi formare  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de Master 
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Competenţe profesionale 
dobândite 

Programul de Master „Marketing si Comunicare”/ Marketing 
Management, Comunicare in Marketing, Cercetari si Modelare in 
Marketing, Tehnici de Comunicare in Marketing, Comportamentul in 
Marketing , Social Media si Marketing pe internet 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Marketing si Comunicare in 
Afaceri 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED Nivel 7 

  

Perioada 1994 -1998 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de Licenta 

Competenţe profesionale 
dobândite 

Economic, Modul de Contabilitate si Informatica de Gestiune, 
Management, Marketing, Contabilitate, Statistica, Analiza economico-
financiara 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Contabilitate 
si Informatica de Gestiune 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED Nivel 6 

  

Perioada 1990-1994 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Mircea cel Batran”- Ramnicu Valcea 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED Nivel 3 

......................  

  

 Cursuri de formare şi 
perfecţionare 
profesională 

Sustenabilitate in Industria de Telecomunicatii (2016) 
Strategii si comunicare pentru Situatii e urgenta (Bonn 2014)  
Specialist in continuitatea afacerii (2014) 
Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca (2014) 
Formator acreditat de Achive Global- livrare cursuri: Relatii cu 
clientii – modalitati de abordare,  
Curs –Tehnici de vanzare- Track international-2008 
Train the Trainer –TMI ( Oct.2008) - lector 

 Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare 
scrisa 

Limba engleza  
B2 

Utilizator 
independent B2

Utilizator 
independent B2

Utilizator 
independen

t 
B2 

Utilizator 
independ

ent 
B2 

Utilizator 
independen

t 
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Limba franceză  
B1 intermediar B1 intermediar B1 intermediar B1 

Intermedi
ar B1 Intermediar

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 

Comunicativa, sociabila, capacitate de lucru in echipa, capacitate de a 
relationa usor cu oamenii si de a comunica clar si concret ideile, 
disponibilitate de implicare, usurinta in asimilare de informatii si 
notiuni noi. 

Domeniu de competenţă Marketing, Comunicare, Relatii Publice, Comunicare Social Media

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a organiza evenimente, cursuri, seminarii de a gestiona 
logistica necesara acestora. Capacitatea de a intelege rapid o situatie si 
de a actiona in concordanta cu cerintele momentului, analiza si 
indeplinirea sarcinilor cerute,  coordonarea si organizarea unui proiect, 
un bun coechipier

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft windows- Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Administrare Social Media  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Capacitatea de a retine rapid informatii noi.  

  Afilieri profesionale  

Permis de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare  

Anexe Adeverinte de vechime, Recomandari si adeverinte de activitate, , 
Diplome, Certificate si Atestate care sa sustina informatiile specificate 
in acest CV, referitoare atat la  Experienta profesionala, cat si la 
Educatie si Formare

  

 Data                                                                                                                          Semnătura 


	Document 47 (1)
	CV_ Loredana Mega-europass



