CURRICULUM VITAE

1. Nume: MINA-RAIU
2. Prenume: LAURA

3. Data şi locul naşterii: 22 decembrie 1984, București
4. Cetăţenie: Română
5. Date de contact (e-mail, telefon, fax): laura.mina@maa.ase.ro,
+400213191900 (int. 189)

6. Studii:

Instituţia

Perioada: de la (luna, anul) până la
(luna, anul)

Academia de Studii
Economice din București,
Facultatea de Relații
Economice Internaționale

Academia de Studii
Economice din
București, Facultatea de
Management

Academia de Studii
Economice din
București, Facultatea de
Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori

2012-2014

2007-2012

2005-2008

Grade sau diplome obţinute

Diplomă de master în
domeniul ”Economie și
Afaceri Internaționale”

Doctor în domeniul
Management, teza de
doctorat ”Parteneriatul
public-privat și
dezvoltarea economică
locală”

Instituţia

Academia de Studii
Economice din București,
Facultatea de
Management

Colegiul Comercial
“Carol I”, Constanța

Perioada: de la (luna, anul) până la
(luna, anul)
Grade sau diplome obţinute

Diplomă de licență,
specializarea ”Finanțe și
Bănci”

1999 – 2003

2003 - 2007
Diplomă de licenţă,
specializarea
“Administrație publică”

Diplomă de bacalaureat
Certificat de competențe
profesionale

7. Titlul ştiinţific: Doctor
8. Experienţa profesională:
Perioada:
de la …(luna, anul)
De la 1 octombrie 2015
până la …(luna, anul)
București
Locul:

Februarie 2013-prezent
București

Martie 2010- Iunie 2013
Giurgiu, România
Ruse, Bulgaria
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Instituţia:

Funcţia:
Descriere:

Academia de Studii
Economice din Bucureşti,
Facultatea de Management,
Facultatea de Administrație
și Management Public
Lector universitar
- Susținerea cursurilor la
disciplina ”Introducere în
metodologia cercetării în
științele sociale”
- Susţinerea seminariilor la
disciplinele ”Introducere în
metodologia cercetării în
științele sociale”,
”Managementul serviciilor
publice”, ”Guvernanță
modernă”, ”Instituții și
politici europene”.
Participarea la realizarea
unor proiecte de cercetare,
precum și la diferite
simpozioane naționale și
internaționale, publicarea
unor studii științifice în
diverse reviste de
specialitate (ISI și BDI).

Perioada:
de la …(luna, anul)
până la …(luna, anul)
Locul:
Instituţia:

Funcţia:
Descriere:

Academia de Studii Economice
din Bucureşti, Facultatea de
Administrație și Management
Public
Asistent universitar
- Susținerea cursurilor la
disciplina ”Introducere în
metodologia cercetării în
științele sociale”
- Susţinerea seminariilor la
disciplinele
”Managementul serviciilor
publice”,”Guvernanță
modernă”, ”Instituții și politici
europene”, ”Bazele
administrației publice”.

Februarie 2008 – Februarie
2013

București

București

Academia de Studii
Economice din Bucureşti,
Biroului de Programe
Comunitare, Departamentul
de Relații Internaționale

Academia de Studii Economice
din Bucureşti, Facultatea de
Management, Facultatea de
Administrație și Management
Public
Preparator universitar

Efectuarea formalităților
pentru studenții Erasmus
incoming și outgoing,
traduceri și interpretariat

Preparator universitar
Susţinerea seminariilor la
disciplinele ”Public
administration and European
Integration”, ”Comparative
administration”, ”Internship”,
”Master Thesis Seminar”, în
cadrul programului de
masterat European Studies and
Public Administration.

Participarea la realizarea unor
proiecte de cercetare, precum și
la diferite simpozioane
naționale și internaționale,
publicarea unor studii științifice
în diverse reviste de
specialitate (ISI și BDI).

Decembrie 2010 Septembrie 2011

Referent

Universitatea din Ruse,
Bulgarian-Romanian
Interuniversity Europe
Center (BRIE)

Susţinerea seminariilor la
disciplinele ”Managementul
serviciilor publice”,
”Managementul serviciilor”,
”Instituții și politici europene”,
”Bazele administrației
publice”, „Teoria științei
administrative”,
”Managementul strategic al
colectivităților locale”,
”Managementul proiectelor în
sectorul public”, ”Practică de
specialitate”.
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Participarea la realizarea unor
proiecte de cercetare, precum și
la diferite simpozioane
naționale și internaționale,
publicarea unor studii științifice
în diverse reviste de
specialitate (ISI și BDI).
9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Administrație
și Management Public, Departamentul de Administrație și Management Public, asistent universitar
10. Vechime la locul de muncă actual: 7 ani
11. Membru al asociaţiilor profesionale:
- Membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (ARSR) (din 2012).
12. Limbi străine cunoscute (pe o scară de la 1 la 5):
Limba
Engleză

Citit
5

Scris
5

Vorbit
5

Italiană

5

5

5

Spaniolă

4

3

3

Franceză

3

3

3

13. Alte competenţe:
 Competenţe şi abilităţi sociale:
Spirit de echipă, capacitate de adaptare, rezistență la stres, abilități de comunicare, ca urmare a experienței acumulate
în cadrul a diferite proiecte de cercetare, cu ocazia organizării de conferinţe, workshop-uri, la nivelul asociaţiei nonprofit e-CAESAR (Centrul de Studii Avansate pentru Servicii Electronice), ca membru în Consiliul Facultății de
Administrație și Management Public etc.
Capacitate de a relaționa într-un mediu multicultural, ca urmare a diverse experienţe:
 participare la programul Comenius, Pontremoli, Italia (2002);
 student Erasmus la Universitá degli Studi di Bologna, Italia (2006-2007);
 vizită de studiu la Universitá Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italia (2011);
 vizită de studiu la Groupe des Ecoles Nationales d`Economie et Statistique, Paris, Franța (2011);
 coordonator stagiu complementar de practică – nivel licență și masterat, în cadrul ROST (Romanian Office for
Science and Technology to the European Union), Bruxelles, Belgia (2012 și 2013).

 Competenţe şi aptitudini organizatorice:
Tenacitate, rigurozitate, capacitate de analiză, spirit critic, dobândite prin experienţă relevantă în managementul de
proiect, ca membru în Consiliul Facultății de Administrație și Management Public (din noiembrie 2011) și prin
participarea la organizarea a diferite conferinţe, workshop-uri, mese rotunde, seminarii, evenimente de lansare,
naţionale şi internaţionale:
 Conferinţa Internaţională “Opportunities in Socio-Economic Sciences and Humanities”, 17 Octombrie 2008,
Sinaia;
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Conferinţa Internaţională “The impact of Romania`s accession to European Union on the public administration”,
Bucureşti, 23- 24 Iunie 2008;
Evenimentul de lansare al Asociaţiei e-CAESAR, 17-18 Februarie 2009, București;
Workshopul e-CAESAR “Implementation of the European Service Directive (EUSD) in Romania”, 8 Mai 2009,
București;
Conferinţa Internaţională “Capacitatea instituţiilor publice de aplicare a reformei administrative”, 23-24 Iunie
2009, București;
Conferințele de lansare și de finalizare ale proiectului PODCA 15967 ”Creșterea capacității administrative și
îmbunătățirea calității serviciilor prin formare continuă specializată” din 30 Iunie 2011, respectiv 12 Iulie 2012,
Institutul Național de Statistică, București;
Conferințele anuale ale studenților programelor de masterat în administrația publică ”Competențe, abilități și
calificări în administrația publică” (edițiile Iulie 2011- Tîrgu Mureș, Mai 2012- Sinaia și Aprilie 2013- PiatraNeamț);
Workshop ”Extinderea oportunităţilor de învăţare şi facilitarea accesului la învăţământul superior”, Februarie
2013, Facultatea de Administrație și Management Public, Academia de Studii Economice din București;
„Conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică”, Aprilie 2013, Sighişoara;
Conferinţa ”Managementul calității în educație. Indicatori, proceduri și mecanisme de asigurare a calității la
nivelul programelor de masterat în administrație publică”, Iunie 2013, Poiana-Brașov;
Ziua porților deschise la Facultatea de Administrație și Management Public, Iulie 2013, Academia de Studii
Economice din București.
Campania de informare a Comisiei Europene ”Horizon 2020 Communication Campaign”, organizată în
parteneriat de către Autoritatea Națională pentru Cercetare și Inovare (ROSTeu- Romanian Office for Science
and Technology to the European Union) și Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul
Academiei de Studii Economice din București.
 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:
Sisteme de operare: Windows (Vista, 7);
Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
Prolog, VB Expert;
blind typing;
Certificat ECDL Complet (Permisul European de conducere a computerului), obţinut în 2005.

14. Specializări şi calificări:

Instituţia

Perioada: de la (luna, anul) până la
(luna, anul)

Romanian Office for
Science and Technology
to the European Union
(ROST), Bruxelles,
Belgia
Mai 2012, Mai 2013

Grade sau diplome obţinute

Certificat de participare
la stagiul complementar
de practică – nivel
masterat și nivel licență

Instituţia

Academia de Studii
Economice din
București, Școala de
Pregătire
Postuniversitară

Academia de Studii
Economice din
București, Școala de
Pregătire
Postuniversitară
Iunie 2010
Certificat de absolvire a
cursului de formare
continuă, specializarea
“Managementul educației
la distanță”
Università per Stranieri
di Siena

Monash University,
Business and
Economics, Melbourne,
Australia

Aprilie 2009,
Aprilie 2010
Certificat de participare la
cursul ”Strategies and
policies of human
resources management”

ECDL România

4

Perioada: de la (luna, anul) până la
(luna, anul)

Grade sau diplome obţinute

Instituţia

Perioada: de la (luna, anul) până la
(luna, anul)
Grade sau diplome obţinute

Octombrie 2007-Aprilie
2008
Certificat de absolvire a
cursului postuniversitar
de pregătire
psihopedagogică și
metodică
University of
Cambridge, ESOL
(English for Speakers of
Other Languages)
Examinators

Martie 2006
Certificazione din
Italiano come Lingua
Straniera (CILS 3)

Octombrie 2005
Permisul European de
Conducere a
Computerului (ECDL 4)

Iunie 2003
Certificate in Advanced
English (CAE)

14. Stagii de cercetare:
 Stagiu de cercetare la Universidad Complutense de Madrid, Spania (Septembrie 2011);
 Stagiu de cercetare la Universitá Roma III, Italia (Mai 2009);
 Stagiu de cercetare la Universitatea Catolică din Louvain-la-Neuve, Belgia (Noiembrie 2008).
15. Premii obținute:
 Diplomă de bună practică acordată de AMPODCA în mai 2013 pentru implementarea proiectului PODCA
SMIS 15967 ”Creșterea Capacității Administrative și Îmbunătățirea Calității prin Formare Continuă
Specializată”, în cadrul căruia am deținut funcția de asistent manager proiect.
16. Experienţa acumulată (inclusiv experienta managerială) în proiecte de cercetare naţionale/internaţionale:
16.1. Proiecte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie:
Programul – Sursa de finanţare
Funcţia,
Număr/dată contract
perioada,
Denumire proiect
volumul finanţării:
Fonduri FSE pe POSDRU Axa prioritară 1 „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
POSDRU/156/1.2/G/136147
Creșterea calității programelor de licență în domeniul
administrației publice. Calitate în Administrație
Publică/C.A.P. creștere și dezvoltare prin programe de
studii îmbunătățite

Fonduri FSE pe POSDRU Axa prioritară 1 DMI 1.2.
POSDRU/86/1.2/S/672

Creșterea calității programelor de masterat în
administrația publică

Expert învățământ-elaborare
materiale didactice (pe o
perioadă de 3 luni)
Durata contract: 2014-2015
Valoare totală eligibilă a
proiectului (UBB + ASE) 1.937.358,00 lei;
valoarea totală eligibilă a
proiectului (doar ASE) 461.980,00 lei
Expert pe termen lung
Durata contract: 2011-2013
Valoare contract: 16.889.941
lei

Principalele publicaţii
rezultate

Suport de curs ”Introducere
în metodologia cercetării în
științele sociale”

-Studiul ”Analiza
comparativă a 5 programe de
masterat în domeniul
administrației publice din
cadrul a 5 universități din 5
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Proiect de cercetare internațional Contract nr. 625/
25.03.2009
EU Services Directive in Romania – EUSD-RO Project
Program 2- Parteneriate în domenii prioritare
Cod 693/2007, Contract nr. 91-035/2007
Analiza cantitativă şi calitativă a efectelor reformei
administraţiei publice asupra procesului de integrare în
UE din perspectiva reducerii decalajelor de dezvoltare
dintre regiunile economice (ACCECAPI)
PNCDI II Parteneriate
Cod proiect: 41-015 / Parteneriate
Bazele celulare și moleculare ale influenței modificărilor
peretelui tubului seminifer asupra fenomenului de
îmbătrânire la nivelul testicolului - studiu la om și
experimental

state membre ale U.E. în
vederea îmbunătățirii
programelor similare din
România și a corelării lor cu
nevoile pieței muncii”;
-Suport de curs ”Guvernanță
modernă”.
Studiul ”EU Services
Membru în echipa de cercetare
Directive in Romania”
Durata contract: 2009
Valoare contract: 20.000 euro
Membru în echipa de cercetare
Durata contract: 2007-2010
Valoare contract: 1.120.000
lei
Membru în echipa de cercetare
Durata contract: 2007-2010
Valoare contract: 100.000 lei
(parte ASE)

16.2. Proiecte cofinanțate din fonduri externe nerambursabile:
Programul – Sursa de finanţare
Număr/dată contract
Denumire proiect
Fonduri FSE pe POSDRU Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
POSDRU/109/2.1/G/81434
Stagiile de practică ale studenților – pas către integrarea profesională
Fonduri FSE pe POSDRU Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii
sociale"
POSDRU/92/3.1/S/64237
Șanse egale pentru cariere de succes
PODCA cod SMIS 15967
Creșterea capacității administrative și îmbunătățirea calității
serviciilor prin formare continuă specializată

16.3. Proiecte de cercetare naţionale cu mediul socio-economic:
Programul – Sursa de finanţare
Număr/dată contract
Denumire proiect
Contract nr. 69/10.10.2009
Transparența decizională – indicator al bunei guvernări locale

Funcţia,
perioada,
volumul finanţării:

Principalele
publicaţii
rezultate

Expert pe termen scurt
Durata contract: 2011-2013
Valoare contract: 2.110.489,46
lei
Expert pe termen scurt (tip B)
formator
Durata contract: 2010-2013
Valoare contract: 14.406.484 lei
Asistent manager de proiect
Durata contract: 2011-2012
Valoare contract: 710.381,5 lei

Funcţia,
perioada,
volumul finanţării:
Membru în echipa de cercetare
Durata contract: 2009
Valoare contract: 10.000 euro

Principalele
publicaţii
rezultate
Studiul
”Practica
transparenței
decizionale în
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guvernarea
locală”
17. Alte menţiuni:
 Membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice internaţionale organizate de către
Departamentul/Facultatea de Administrație și Management Public (2008-prezent);
 Membru în comitetul de organizare a unor conferințe, mese rotunde, workshop-uri, seminarii organizate în
cadrul a diferite proiecte finanțate din fonduri europene și nu numai (2008-prezent);
 Membru în comitetul de redacție al revistei Romanian Journal of Regional Science (RJRS) (2012-prezent);
 Membru în comitetul științific al Sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților de la Facultatea de
Administrație și Management Public (2012-2014).

12.04.2016
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