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CURRICULUM VITAE 
 
1. Nume: Iuliana  

2. Prenume: CANTARAGIU   
3. Data nașterii: 02

 
iulie 1975   

4. Cetăţenie:  R. Moldova, Romania 

5.  Adresa: ap. 36, str. Marinescu 17/2, MD-2051, mun. Chişinpu, Republica Moldova 

6. Telefon: (+373 22) 836727 

7. Fax: (+373 22) 836726 

8. Mobil: (+373) 79812714 

9. E-mail: iuliana.cantaragiu@environment.md , iulinac@gmail.com  

10. Educație:        

Instituție Academia de Studii Economice din Bucureşti (Facultatea Relaţii Economice 

Internaţionale, Specialitatea Tranzacţii Internaţionale) 

Perioada:  din  

                           până în 

1994 

1998 

Diploma obținută Licențiat în economie 

 

Instituție REC CEE 

Perioada:  din  

                           până în 

Mai 1998 

Mai 1998 

Subiectul de studiu Managementul Granturilor 

 

Instituție “Contabil Service” SRL 

Perioada:  din  

                           până în 

Ianuarie 2000 

Martie 2000 

Subiectul de studiu Sistemul de contabilitate naţional 

 

Instituție BCEOM Consortium 

Perioada:  din  

                           până în 

Mai 2002 

Mai 2002 

Subiectul de studiu Fundraising 

 

Instituție REC Turcia şi Universitatea Internaţională din Veneţia 

Perioada:  din  

                           până în 

Iunie 2008 

Octombrie 2008 

Subiectul de studiu Parteneriate în domeniul dezvoltării durabile. Politici publice şi domenii de 

activitate economice durabile pentru ţările din Bazinul Mării Negre   

 

11. Cunoaștere de limbi (marcați de la 1 până la 5 reieșind din cunoștințe, 5=perfect, 1=începător): 

Limba  Citire  Vorbire Scriere 

Româna (maternă) 5 5 5 

Engleza 5 4 4 

Rusa 5 5 5 

 

12. Abilități de lucru cu calculatorul: Cunoașterea soft-urilor (Windows XP, Vista, Microsoft Office, Adobe, Internet, 

etc) 

 

13. Alte abilităţi: abilităţi de analiză şi cercetare, gândire analitică abilităţi organizaţionale şi de comunicare, 

responsabilitate, deschisă spre inovaţii, perfecţionistă, abilităţi de lucru în condiţii de stres  

 

14. Poziția curentă:  

 Expert în elaborarea şi implemetarea proiectelor în cadrul Asociației Obștești „Centrul Național de Mediu”  
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15. Alte poziții ocupate:  

 Am participat în calitate de consultant financiar în elaborarea strategiei de finanţare şi pachetului de documente 

pentru Programul de Granturi Mici susţinut de Centrul Regional de Mediu Moldova în perioada anilor 1999 – 2006. 

Respectiv, am participat la seminarele de prezentare a programelor de granturi, cu scopul instruirii şi acordarea 

consultaţiei corespunzătoare parţilor interesate. 

 Am participat în calitate de consultant financiar al proiectelor implemetate de Centrul Regional de Mediu Moldova, 

cu susţinerea financiară al donatorilor externi (Comisia UE, US EPA, Guvernul Olandei, etc): “Studiu de pregătire 

a RM pentru aproximarea legislației RM la legislația UE în domeniul prevenirii și controlului integrat al poluării și 

managementului deșeurilor” (2001), “Consolidarea participării publicului în procesul de elaborare a Planului Local 

de Acțiuni în domeniul protecției mediului în raionul Ungheni” (2001), “Consolidarea participării publicului în 

procesul de elaborare a Planului Local de Acțiuni în domeniul protecției mediului pentru raionul Edineț” (2002), 

“Consolidarea participării publicului în procesul de luare a deciziilor în domeniul mediului în bazinul râului Prut” 

(2003), ”Campania de informare a populației pe probleme de mediu în raionul Ștefan Vodă” (2004), “Consolidarea 

participării publicului în procesul de elaborare a Planului Local de Acțiuni în domeniul protecției mediului pentru 

raionul Ștefan Vodă” (2005), ”Stabilirea managementului adecvat al deșeurilor menajere solide în orașul Fălești” 

(2006-2007), ”Promovarea implementării Inițiativei Uniunii Europene privind Apa și a managementului integrat al 

resurselor de apă în Republica Moldova” (2007-2009). 

 Sunt implicată în calitate de expert proiecte în proiectele Centrului Naţional de Mediu: „Eco-Şcoala – calea spre o 

dezvoltare durabilă” (finanţator Ambasada Finlandei la Bucureşti), „Reabilitarea râului Cubolta” (finanţator 

fundaţia GETF din SUA), „Promovarea dezvoltării durabile prin apărarea dreptului la un mediu sănătos” 

(finanţator Ambasada SUA din Moldova şi cofinanţată de Ambasada Lituaniei din Moldova), „e-Transparenţă de 

mediu” (finanţator Reprezentanţa din Moldova a Băncii Mondiale) 

 Din iunie 2011 sunt membru al Consiliului ONGurilor de mediu, creat pe lângă Ministerul Mediului 

 Din iunie 2011 sunt membru al Consiliul Naţional al ONG – www.consiliulong.md  

 Am fost membru al Grupului de Lucru creat la Forumul ONGurilor de mediu pentru a elabora mecanismele de 

consolidare a societăţii civile de mediu, în cadrul căruia am elaborat setul de documente pentru crearea Coaliţiei de 

Mediu 

 Am fost implicată activ pe aspectele bugetare în campania naţională „Hai, Moldova!” şi sunt implicată în 

pregătirea campaniei „Let’s do it, world!” 

 

16. Experiența profesională:  

Perioada: din /până în iunie 1996 – august 1998 

Locația:  Bucureşti, România  

Organizația:  „RIVACONF” SRL (firmă de confecţii îmbrăcăminte) 

Poziția:  Reprezentant local 

Descrierea: Controlul calităţii mărfii, verificarea îndeplinirii corespunzătoare a termenilor şi 

condiţiilor contractului lohn între firmă şi fabrica executantă a serviciilor, executarea 

procedurii de import/export  al mărfurilor 

 

Perioada: din /până în Februarie 1999 – noiembrie 2009 

Locația:  Chișinău, Moldova 

Organizația:  Centrul Regional de Mediu Moldova  

Poziția:  Consultant financiar 

Descrierea: Evidenţa zilnică a datelor financiar-contabile şi pregătirea raportului către Directorul 

Executiv, donatori şi Consiliul Director; întocmirea bugetului annual al organizaţiei; 

întocmirea bugetelor pentru proiectele elaborate; procesarea plăţilor către salariaţi, către 

prestatori de mărfuri şi servicii, numerar; asigurarea controlului cheltuielilor vis-a-vis de 

alocaţiile bugetare per fiecare proiect; urmărirea corespunderii contractelor şi/sau 

aranjamentelor financiare cu politicile interne ale organizaţiei; menţinerea relaţiilor bune 

cu toate instituţiile cu care Centrul este implicat; întocmirea rapoartelor financiare către 

donatori în corespondenţă cu cerinţele lor; contactarea, la necesitate, a departamentelor 

financiare ale donatorilor pentru clarificarea diferitor aspecte legate de finanţarea 

proiectelor; efectuarea auditului financiar anual şi pe proiect; inventarierea mijloacelor 

fixe şi a bunurilor procurate; asistenţa logistică a seminarelor şi conferinţelor organizate 

de Centru;urmărirea procesului de scutire a impozitelor, conform acordurilor 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte semnatară; contribuirea la procesul 

de atragere a resurselor financiare ale organizaţiei 

http://www.consiliulong.md/
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Perioada: din /până în Ianuarie 2012 – Iulie 2012 

Locația:  Chisinau, Republica Moldova 

Organizația:  Centrul Analitic Independent “Expert-Grup” 

Poziția:  Consultant în elaborare raport pt ODM7  

Descrierea: Identificarea şi analiza profilului instituţiilor, ONGurilor, companiilor private, a formelor 

lor de implicare în atingerea ţintelor naţionale pentru ODM7. Elaborarea chestionarelor şi 

chestionarea unui număr de ONGuri, companii private, instituţii de stat şi donatori pentru 

indentificarea contribuţiei sectorului civil şi sectorului privat la atingerea ţintelor 

naţionale pentru ODM7. Formularea recomandărilor . Elaborarea studiului analitic 

“Asigurarea unui mediu durabil. Contribuţia sectorului civil şi a sectorului privat la 

atingerea ţintelor naţionale ale ODM7”  

 

Perioada: din /până în Aprilie 2015 – Iulie 2015 

Locația:  Chisinau, Republica Moldova 

Organizația:  IMC Worldwide LTD 

Poziția:  Consultant de mediu 

Descrierea: Principalele responsabilităţi ale funcţii constau în efectuarea evaluării de mediu şi 

elaborarea Planurilor de Management de Mediu pentru 4 drumuri locale selectate pentru 

reabilitare în cadrul Proiectului de Reabilitare a Drumurilor Locale, finanţat de Banca 

Mondială.  

În urma activităţii s-a efectuat evaluarea de mediu şi s-au elaborat4 Planurilor de 

Management de Mediu pentru 4 drumuri selectate din Regiunea de Dezvoltare Centru. În 

baza evaluării de mediu efectuate în PMM au fost incluse măsurile (lucrările) de atenuare 

a impactului asupra mediului pe care trebuie să le ia în consideraţie antreprenorul în 

procesul de reabilitare a drumurilor locale selectate.  

 

Perioada: din /până în martie 2010 – prezent 

Locația:  Chișinău, Moldova 

Organizația:  Asociația Obștească „Centrul Național de Mediu”  

Poziția:  Expert Proiecte 

Descrierea: Elaborarea proiectelor şi studiilor economice, management organizaţional şi financiar de 

proiect, acordare consultanţă în vederea elaborărilor şi implementărilor proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă, elaborarea diferitor materiale informative, fundraising, etc. 

 

17. Publicații: 

“Studiu de performanţe în domeniul protecţiei mediului” (UNECE, Chișinău, 2005)  

„Eco-Şcoala – o şansă pentru Noi şi pentru Pământ” (Centrul Naţional de Mediu, 2010) 

“Asigurarea unui mediu durabil. Contribuţia sectorului civil şi a sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale 

ODM7” (Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, 2012) 

Planul de Management de Mediu pentru drumul local Cornesti – Raciula (IMC Worldwide, 2015) 

Planul de Management de Mediu pentru drumul local Peresecina – Ohrincea (IMC Worldwide, 2015) 

Planul de Management de Mediu pentru drumul local Bucovat – Malaiesti (IMC Worldwide, 2015) 

Planul de Management de Mediu pentru drumul local Seliste – Pirlita (IMC Worldwide, 2015) 
 

 

 
 


