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LOCUL DE MUNCA PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

Consultanță în management și training 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

  

 

Noiembrie 2014 – prezent 
(până în Noiembrie 2016) 

Expert cheie 

GFA Consulting Group 

Proiect ”Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova” 
Responsabilități: Evaluarea capacității utilizatorilor de a accesa, interpreta și utiliza eficient 
statisticile, în mod special Biroul Național de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, Agențiile de Dezvoltare Regională și alți factori de decizie; 
sprijin acordat utilizatorilor de statistici regionale; evaluarea cererii cu privire la statisticile 
regionale. 
Tipul sau sectorul de activitate: Dezvoltare instituțională și dezvoltare regională 

 
 

Decembrie 2014 - prezent Registered Investors in People Specialist Advisor 

LIDEEA Development Actions SRL 

Proiect “CONNECT - Soluţii de conectare activă cu angajatorii” (POSDRU/123/4.1/S/135275), 
beneficiarul este Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă 
Responsabilități: Evaluare diagnoză a Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă din 
România în ceea ce priveşte investițiile în dezvoltarea personalului cu scopul de a asigura o 
creștere continuă a performanței individuale și organizaționale. Diagnoza are la bază 
metodologia Investors in People, pentru care Liliana este certificată. 
Tipul sau sectorul de activitate: Dezvoltare instituțională 

 
 

Iunie 2014 -prezent Expert în evaluarea programelor din domeniul dezvoltării resurselor umane 
(expert cheie 2) 

ARCHIDATA SRL pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 

Proiect: A doua evaluare intermediară a POSDRU 2007 – 2013 , Lotul 2: „Evaluare ad-hoc 
privind tinerii” 
Obiectul contractului constă în furnizarea unei opinii independente si bine justificate cu privire 
la eficiența, eficacitatea și relevanța intervențiilor finanțate din POSDRU, destinate tinerilor, 
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formularea de recomandări privind implementarea POSDRU ce pot fi utilizate ca bază pentru 
viitoarea perioadă de programare și diseminarea rezultatelor evaluarii ad-hoc. 
Responsabilități: coordonarea activităţilor desfăşurate de experţii pe termen scurt din cadrul 
componentei I (activitățile 1 și 2), participarea la implementarea activităţilor prevăzute în 
cadrul componentei I (activitățile 1, 2) care vizează analiza relevanței și eficienței măsurilor 
destinate tinerilor (ocupare, educație, incluziune). 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Martie 2014 – prezent Expert cheie institutional si lider de echipa 

GOPA Gesellschaft fur Organisation 

Proiect" Modernizarea Serviciilor publice locale in republica Moldova – Misiune Dezvoltare 
institutionala in Sectorul Managementului Deseurilor Solide”. 

Responsabilități: Crearea unui cadru metodologic bazat pe funcțiile sistemului de 
management a deșeurilor solide, sarcinile și principiile de bază și reglementările care stau la 
baza funcționării eficiente. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltarea capacitatii administrative 

 

Februarie 2014 – Martie 2014 Expert instruire / Director de proiect 

LIDEEA - L&G Business Services srl 

Contract “Organizare de traininguri”, Asistență Tehnică pentru Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Timişoara, Contractul nr. 4030/STC/2014. 

Proiectul a fost realizat în zona de graniță România-Serbia prin Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră dintre cele două State Partenere. 
Responsabilitatile au constat în instruirea angajaţilor români şi sârbi din cadru Biroului RO 
CBC Timişoara, constând în: coordonarea activitatilor proiectului; contribuții la analiza nevoilor 
de instruire și pregătirea materialelor de training conform planului proiectului; susținerea 
cursului cu rol de lead trainer pentru 2 zile de curs  și co-trainer pentru 1 zi de curs; contribuții 
la elaborarea raportului final. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training 

 

Ianuarie 2014 – prezent Expert extern 

ECORYS Nederland BV, pentru clientul CE, DG Agricultura si Dezvoltare Rurala 

Proiect Pilot: Program de schimb pentru Tinerii Agricultori.  Acest proiect-pilot are ca scop 
evaluarea și testarea posibilităților, cerințelor și cadrului juridic al Uniunii Europene pentru 
crearea de programe de schimb pentru tinerii agricultori. 
Responsabilități constau în: evaluarea nevoilor și un inventar privind programele de schimb, 
interviuri, un focus grup, și studii de caz pentru România. 
Tipul sau sectorul de activitate  Studii 

 

Decembrie 2013 – Februarie 
2015 

Expert cheie evaluator 

Ecorys Nederland-L&G Business Services srl 

Proiectul "Evaluarea ex-ante a Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020", contract 
subsecvent nr. X al Acordului -cadru  nr. 23/22.08.2011 privind evaluarea instrumentelor 
structurale în perioada 2011-2015 - beneficiar MFE, proiect implementat de ECORYS 
Nederland BV în parteneriat cu L&G Business Services SRL.. 
Responsabilitati: analiza si formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, organizarea 
consultărilor cu părțile interesate, redactarea rapoartelor de evaluare (evaluarea logicii de 
intervenție a PO, capacitatea administrativă a autorităților responsabile de implementarea PO 
și sistemul de monitorizare și evaluare). 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Decembrie 2013 – prezent Expert cheie evaluator 

Ecorys Nederland-L&G Business Services srl 

Proiectul "Evaluarea ex-ante a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-
2020", contract subsecvent nr. XIII al Acordului -cadru nr. 23/22.08.2011 privind evaluarea 
instrumentelor structurale în perioada 2011-2015 - beneficiar MFE, proiect implementat de 
ECORYS Nederland BV în parteneriat cu L&G Business Services S.R.L. 
Responsabilitati: analiza si formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, organizarea 
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consultărilor cu părțile interesate, redactarea rapoartelor de evaluare (evaluarea logicii de 
intervenție a PO, capacitatea administrativă a autorităților responsabile de implementarea PO 
și sistemul de monitorizare și evaluare). 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Decembrie 2013 – prezent Expert cheie evaluator 

Ecorys Nederland-L&G Business Services srl 

Proiectul "Evaluarea ex-ante a Programului Operaţional Regional 2014-2020", contract 
subsecvent nr. XIV al Acordului -cadru nr. 23/22.08.2011 privind evaluarea instrumentelor 
structurale în perioada 2011-2015 - beneficiar MFE, proiect implementat de ECORYS 
Nederland BV în parteneriat cu L&G Business Services S.R.L.. 
Responsabilitati: analiza si formularea răspunsurilor la întrebările de evaluare, organizarea 
consultărilor cu părțile interesate, redactarea rapoartelor de evaluare (evaluarea logicii de 
intervenție a PO, capacitatea administrativă a autorităților responsabile de implementarea PO 
și sistemul de monitorizare și evaluare). 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Iunie 2013 Consultant 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România, pentru clientul 
Orașul Călan –Regiunea Vest 

Servicii de consultanță pentru identificarea și formularea proiectului în domeniul egalității de 
șanse (finanțat de FSE), cu accent pe calificare, antreprenoriat, reducerea riscului de 
excluziune socială a femeilor și tinerilor. 
Tipul sau sectorul de activitate  Oportunități egale, acțiuni active pe piața muncii 

 

Mai - August 2013 Mentor pentru dezvoltare antreprenorială 

Fundatia „Post Privatizare”, Bucuresti 

Servicii de consultantă/mentorat pentru proiectul”Antreprenor 2.0” POSDRU/92/3.1/S/49068. 
Proiectul a constat in dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial in Romania prin organizarea 
unor serii de evenimente si sprijinirea financiara a 24 de startup-uri pentru demararea 
afacerilor. 
Responsabilități: desfășurarea unui program de mentorat pentru 21 de antreprenori din 
Regiunea Vest. 
Tipul sau sectorul de activitate  Consultanta/antreprenoriat 

 

Aprilie - August 2013 Actor regional 

Agenția de Dezvoltare Regională Vest 

Planificare regională pentru 2014-2020, pentru Regiunea Vest. 
Participarea la grupul de lucru educație, ocupare forță de muncă, piața muncii, analiza 
nevoilor, obiectiv prioritar și identificarea de proiecte strategice cheie. 
Tipul sau sectorul de activitate  Planificare regională 

 

Martie 2013 - prezent Expert cheie II 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiectul “Evaluarea Ex-ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020”, obiect al contractului 
subsecvent nr. 5/ Acordul cadru nr. 23/22.08.2011 pentru evaluarea Instrumentelor Structurale 
in perioada 2011-2015”, LOT 1 – Evaluari - beneficiar MAEur, ACIS – proiect implementat de 
L&G Business Services in parteneriat cu Ecorys Nederland BV. 
Responsabilitati: analiza si formularea raspunsurilor la intrebarile de evaluare, consultari parti 
interesate, participarea la workshop-urile organizate in cadrul proiectului cu autoritatile 
implicate si cu beneficiarul si organizarea panelurilor de experti. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Ianuarie 2013 – Ianuarie 2014 Expert evaluare 

Applica sprl, Brussels pentru beneficiar DG Regio 

“Rețea experți de evaluare pentru furnizarea analizei politicii privind performanța Politicii de 
Coeziune 2007-2013”, Anul 3 - 2013 - Sarcina 1: Crearea de locuri de muncă ca un indicator 
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al rezultatelor în programele FEDER (ianuarie-iunie 2013) și Sarcina 2: Raport de țară privind 
realizările politicii de coeziune (iulie 2013 – Ianuarie 2014). 
Responsabilitati in elaborarea unui document de politica avand ca subiect indicatorul locuri de 
muncă create si elaborarea unui raport de sinteza privind realizările Politicii de Coeziune.  
Rapoartele aferente celor două evaluări sunt publicate la următoarele adrese: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/job_creation/ro
_task1_2013_job_creation.pdf; 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task
2_ro.pdf 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Ianuarie 2013 - prezent Specialist Investors in People si manager de program pentru “Centrul 
partener LIDEEA Investors in People” 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Furnizarea de servicii de dezvoltare organizationala si resurse umane conform standardului 
international Investors in People. Calificarea este recunoscuta prin inregistrarea in registrul 
international Investors in People al specialistilor Investors in People. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare organizationla si MRU 

 

Ianuarie – Mai 2013 Trainer / director de proiect 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

“Organizare de traininguri”. Asistență Tehnică pentru Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Timişoara, Contractul nr. 2454/STC/2012 pentru pregătirea profesională a 
personalului BRCT / Finanțare IPA CBC RO-SRB 2007-2013. 
Proiectul a fost realizat în zona de graniță România-Serbia prin Programul IPA de Cooperare 
Transfrontalieră dintre cele două State Partenere. 
Responsabilitatile au constat în instruirea angajaţilor români şi sârbi din cadru Biroului RO 
CBC Timişoara, constând în: coordonarea activitatilor proiectului; contribuții la analiza nevoilor 
de instruire și pregătirea materialelor de training conform planului proiectului; susținerea 
cursului cu rol de lead trainer pentru 2 zile de curs  și co-trainer pentru 1 zi de curs; contribuții 
la elaborarea raportului final. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training 

 

Iulie 2012 - prezent Manager LIDEEA – centru acreditat Institute of Leadership and Management 
(UK) 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Coordonarea procesului de acreditare; proiectare de cursuri de formare, livrare cursuri de 
formare în Management de Proiect, Leadership și Management, Managementul Proceselor de 
Invatare, Inovare la locul de muncă. Coordonarea echipei de formatori. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare organizationla si MRU 

 
 

Noiembrie 2012 - prezent Expert internațional pentru dezvoltare institutionala    

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România și Oxford Policy 
Management, UK 

Proiect GIZ „Modernizarea Serviciilor publice locale in republica Moldova”, Componenta de 

Programare și planificare regională – Asistență Tehnică pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor, în contextul dezvoltării Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională (2013-2020). 
Evaluarea capacității Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR), pentru a stabili linia de bază 
în planificarea sectorul regional și dezvoltarea proiectelor “pipeline”. 
Contribuții la proiectarea scenariilor de dezvoltare (post 2015), conform căreia ADR-urile isi 
asuma pe deplin suportul pentru planificarea regionala si dezvoltarea de proiecte. 
Un proiect pentru dezvoltarea capacității administrative a actorilor locali și regionali în 
dezvoltarea regională și planificarea sectoriala, incluzand mai multe sarcini. 
Sarcina nr.1 a fost implementata în noiembrie 2012. Responsabilitati in: managementul 
activitatilor, coordonarea și asigurarea calității metodologiei de evaluare. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltarea capacitatii administrative 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/job_creation/ro_task1_2013_job_creation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/job_creation/ro_task1_2013_job_creation.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_ro.pdf
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Octombrie 2012 – Februarie 
2014 

Lector si expert pentru dezvoltarea strategiei de RU 

Archidata Sprl 

Servicii de consultanță și formare în cadrul proiectului  "Consolidarea performanţei prefecţilor 
şi subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării 
administrative şi financiare". 

Responsabilitati: Participarea în calitate de lector la Seminarul National pentru dezbaterea și 
fundamentarea politicilor publice cu privire la statutul de prefecți și subprefecți; participarea în 
calitate de expert și coordonator al activitatii de elaborare a Strategiei Naționale pentru 
Prefecți și Sub-prefecților; participarea în calitate de vorbitor, la conferința finală. 

Tipul sau sectorul de activitate  RU 

 

August 2012 - prezent Expert monitorizare 

MWH – pentru EBRD Comisia Europeana 

Romania Energy Efficiency Finance Facility RoSEFF – verificarea proiectului, verificare la fata 
locului, verificarea de documente si rapoarte de validare a realizarilor pentru proiecte de 
eficienta energetică. 
Tipul sau sectorul de activitate  Eficienta energetica – monitorizare program 

 

August 2012 - prezent Expert cheie 

MAE-ACIS, Unitatea Centrală de Evaluare 

“Analiza furnizării şi diseminării de informaţii statistice la nivel teritorial în România”. Studiul 
constă în analiza sistemului de indicatori pentru Instrumentele Structurale, implementarea în 
perioada 2007-2013 şi 2014-2020, disponibilitatea datelor statistice corespunzătoare nevoilor 
statistice şi identificarea de măsuri pentru a completa datele care lipsesc şi a imbunatati 
capacitatea instituţiilor relevante de a produce datele necesare. 
Tipul sau sectorul de activitate  Studii si evaluare 

 

Iulie 2012 – August 2012 Expert national corespondent 

Ecorys NL/Mazars EPRC 

„Evaluare instrumente financiare – analiza starii de fapt pentru pregatirea perioadei de 
programare 2014-2020”.  Responsabilitati: analiza de birou privind instrumentele financiare 
curente din Romania, realizarea a 3 interviuri la nivel national privind politica instrumentelor de 
inginerie financiara si experientele anterioare, realizarea unui studiu de caz pentru un 
instrument financiar de garantare. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Mai - Iulie 2012 Manager de proiect 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România , pentru ADR Vest 

Servicii de actualizare a „Studiului regional în scopul pregătirii Regiunii Vest pentru perioada 
de programare post 2013”. Sarcinile au inclus: actualizarea analizei socio-economice a 
regiunii cu cele mai recente date statistice disponibile; verificarea disponibilitatii datelor 
statistice corespunzator listei de indicatori statistici propusi de MDRT pentru planificarea 
strategica 2014-2020; revizuirea analizei si reformularea concluziilor corespunzator datelor 
statistice actualizate. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare regionala 

 

Aprilie 2012 - Mai 2012 Manager de proiect –  program de instruire dezvoltare rurală 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Servicii de formare de dezvoltare rurală pentru GAL MARA Natur. 
Responsabilitati - management al proiectului constând în conceperea și furnizarea de cursuri 
de formare în management de proiect și dezvoltare rurală, pentru personalul GAL MARA 
NATUR. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare regionala 

 

Ianuarie 2012 – August 2012 Expert evaluare 
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Applica sprl, Brussels pentru beneficiar DG Regio 

“Rețea experți de evaluare pentru furnizarea analizei politicii privind performanța politicii de 
coeziune 2007-2013”, Anul 2 – 2012- Sarcina 1: Inginerie financiara (ianuarie-iunie 2012) și 
Sarcina 2: Raport de țară privind realizările politicii de coeziune (iulie-August 2012). 
Obiectivele contractului au constat in: analiza politicilor nationale, a dovezilor privind 
performanta programelor Politicii de Coeziune; bazate pe monitorizarile si evaluarile din 
Statele Membre, analiza acestor rezultate in contextul cercetarilor statistice si de politici 
nationale disponibile. Analize realizate: (1) Analiza  politicii privind instrumentele de inginerie 
financiara si (2) raport de tara privind rezultatele programelor Politicii de Coeziune in 
Romania. 
Rapoartele aferente celor două evaluări sunt publicate la următoarele adrese: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovati
on/2012_een_task2_ro.pdf;   
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovati
on/2012_synt_rep_ro.pdf. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Ianuarie 2012 – Iunie 2012 External expert 

Spatial Foresight GmbH pentru CE, DG REGIO 

Furnizarea de expertiza nationala catre Spatial Foresight GmbH pentru proiectul ESPON 
Typology Compilation (2008-2009). Proiectul constă în colectarea, prelucrarea și furnizarea de 
inputuri în ceea ce privește România pentru "Studiu de fezabilitate pentru seturi de date cu 
referinte geografice la nivel LAU2, intre 1960-2000". Responsabilitățile au constat în 
descrierea schimbarilor in cadrul municipiilor din România intre anii 1960 - 2000, identificarea 
seturilor de date LAU2 disponibile privind populația din România in această perioadă, 
identificarea si delimitarea hărților necesare pentru geopozitionarea cifrelor referitoare la 
populație, completarea formularului cu date despre populatie, completarea cate unui formular 
pentru fiecare set de date care trebuie colectate. 
Tipul sau sectorul de activitate  Studii si evaluari 

 

Ianuarie 2012 – Martie 2012 Director de proiect si trainer 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România  pentru BRCT Timisoara 

Trainer privind achizițiile publice în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia 2007-2013 – contract de servicii nr. 873/DFCA/2011 încheiat cu BRCT 
Timisoara. 

Pregătirea materialelor de instruire, livrarea sesiunilor de training, formularea de  răspunsuri 
privind întrebările specifice primite din partea personalului, discutarea despre studii de caz 
specifice bazate pe situații reale cu care se confruntă și responsabilități în managementul de 
proiect. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training 

 

Octombrie 2011 – Decembrie 
2011 

Director de proiect si expert institutional 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

“Sprijin pentru AMPOSDRU în vederea desfasurarii misiunilor de verificare a funcţiilor 
delegate la sediul OIPOSDRU”. Responsabilitatile includ evaluarea functiilor delegate in 
domeniul managementului neregulilor si control antifrauda, efectuarea de misiuni de evaluare 
a Organismelor Intermediare. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala 

 

Septembrie 2011 – Martie 2012 Director de proiect 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiecte de evaluare – Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica 
Serbia - apel pentru propuneri 2011. Responsabilitati in managementul de proiect. 
Tipul sau sectorul de activitate  Politica de coeziune Cooperare Transfrontaliera 

 

Septembrie 2011 – Iulie 2012 Team Leader 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România ,  pentru 
Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2012_een_task2_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2012_een_task2_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2012_synt_rep_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2012_synt_rep_ro.pdf
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“Servicii de organizare de seminarii şi de instruire a potenţialilor beneficiari pentru Axa 
Prioritară 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din „Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE).  

Instruire pentru potenţialii beneficiari pentru pregătirea de proiecte care urmează să fie 
finanţate prin POS CCE - Axa Prioritară 2. Proiectarea si coordonarea implementarii unui 
“project pipeline” în toate cele opt regiuni din România, inclusiv seminarii regionale, instruire şi 
asistenţă directă a potenţialilor beneficiari privind POS Creşterea Competitivităţii Economice - 
Axa Prioritară 2. 
Tipul sau sectorul de activitate  Proiecte “pipeline” 

 

August 2011  - prezent Expert evaluare 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

“Acord- cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale în perioada 2011-2015” – Lot 1 si 
Lot 2 – beneficiar Ministerul Afacerilor Europene, Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale – proiect implementat de L&G Business Services in parteneriat cu 
Ecorys Nederland BV. 
Scopul contractului constă în furnizarea prin intermediul contractelor subsecvente de asistenta 
tehnica pentru realizarea de studii de evaluare in domeniul instrumentelor structurale, precum 
si activitati de întărire a capacitatii de evaluare a actorilor implicati. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

August 2011  - Septembrie 
2011 

Facilitator seminarii  

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România pentru Mercury 360 
Communications 

Furnizarea expertizei necesare pentru pregatirea si moderarea a trei seminarii in cadrul 
proiectului „Sprijin pentru organizare de evenimente AM POS CCE”. Seminariile au fost 
adresate jurnalistilor din presa centrala si locala si avut ca subiect Programul Operational 
Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”. 
Tipul sau sectorul de activitate  Comunicare 

 

Aprilie 2011- prezent Speaker invitat – MRU si dezvoltare organizationala 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

(Februarie 2013) Instruire a Inaltilor Functionari Publici, seminar cu prefecti si subprefecti – 
Agentia Nationala a Functionarilor publici Romania, Sinaia;  
(Ianuarie 2013) – Managementul Proceselor de invatare intr-un mediu in schimbare - 
Conferinta a Asociatiei Nationale a Profesionistilor in RU ~HR Club~ Bucuresti; 
(Ianuarie 2013)-  Legatura dintre RU si performanta organizationala – Camera de Comert si 
Industrie a Judetului Hunedoara, Deva, Regiunea Vest; 
(Martie 2012) – Descopera campionul – Conferinta a Managementului Talentelor organizata 
de Universitatea de Vest, Timisoara; 
(Noiembrie2011) – Conferinta live HR partner -  Conferinta a Asociatiei Nationale a 
Profesionistilor in RU~HR Club~ Bucuresti; 
(Noiembrier 2011) Acţionând şi învăţand împreună conferinţa video - Timisoara - Bucuresti - 
Chisinau; organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Academia de 
Studii Economice din Chişinău şi Academia de Studii Economice Bucureşti; 
(Mai 2011) -  Organizarea a doua conferinte internationale: “Europa 2020 - Regiunea Vest 
2020” si  „Resursele Umane în Europa 2020”, cu participarea unor vorbitori internationali din 
Albania, Marea Britanie si Irlanda. Coordonator organizare conferinte cu responsabilitati in 
crearea conceptului celor 2 conferinte, coordonarea logisticii, managementul vorbitorilor, 
diseminarea rezultatelor conferintelor, coordonarea implementarii. 
Tipul sau sectorul de activitate  MRU si dezvoltare organizationala 

 

Mai 2011 – Aprilie 2012 Trainer 

Asociaţia non profit L&C Consulting Hunedoara 

Proiect POS DRU “Fii propriul tau sef”- POSDRU/103/5.1/G/75693. Obiectivele proiectului au 
constat in promovarea culturii antreprenoriale si ocuparii fortei de munca. Grupul tinta al 
proietului au fost grupurile vulnerabile, inclusive femeile. 
Responsabilitati in sustinerea unor cursuri de formare antreprenoriala, in vederea initierii unei 
afaceri, pentru grupul tinta din judetul Hunedoara, Regiunea Vest. 



   Curriculum Vitae  Lucaciu Liliana Olivia 

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 23  

Tipul sau sectorul de activitate  Training/antreprenoriat 

 

Aprilie 2011 – prezent Course creator si facilitator 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Curs de instruire online ACB organizat de LIDEEA, cu obtinerea de certificat de competente 
eDevelop Academy (in prezent LIDzone). 
Tipul sau sectorul de activitate  Instruire, analiza cost-beneficiu 

 

Ianuarie 2011- Martie 2011 Expert national 

Archidata pentru DG Regio 

"Evaluarea impactului modificarii cerinţelor de reglementare privind costurile administrative şi 
a barierelor administrative in gestionarea fondurilor structurale ale UE" 
Evaluarea impactului numărul de modificări ale reglementărilor privind fondurile structurale şi 
de coeziune asupra costului şi a barierelor administrative în România. Sarcina a inclus 
evaluarea pe două Programe Operaţionale  - Transport şi Mediu la toate nivelurile, 
coordonare naţională, autorităţi de management, autoritati de certificare, autorităţi de audit şi 
beneficiari. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Octombrie 2010 – Decembrie 
2010 

Coordonator de proiect, expert cheie 

LIDEEA - L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România , pentru Agentia 
de Dezvoltare Regionala Vest 

“Contract de elaborare studiu regional in scopul pregatirii Regiunii Vest pentru perioada de 
programare post 2013”. 
Responsabilitati de coordonare generală a proiectului şi echipei de experţi cheie şi non cheie, 
menţinerea legăturii cu toate părţile implicate în implementarea proiectului; selectarea 
expertilor non cheie, elaborarea şi semnarea tuturor rapoartelor din proiect; responsabil cu 
organizarea, implementarea si coordonarea tuturor activităţilor proiectului. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare regionala 

 

August 2010 – Ianuarie 2011 Consultant superior 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România , pentru Oxford Policy 
Management Ltd 

Moldova:“Cooperare pentru Dezvoltare Regionala”. Contractat de Oxford Policy Management 
(Marea Britanie), în cadrul unui proiect  finanţat de DFID - pentru a furniza Ministerului 
Dezvoltării Regionale si Constructiilor Moldova - servicii de consultanţă, inclusiv: 
  (1) analiza nevoilor de formare şi un plan de formare pentru anul 2011 -  pentru Ministerul şi 
Agenţiile de Dezvoltare Regională; 
  (2) instruire (blended  training - faţă în faţă, coaching si training online) pentru actorii 
regionali, în scopul de a identifica şi dezvolta proiecte regionale. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare regionala 

 

August 2010 – Noiembrie 2010 Expert senior evaluare 

East West Consulting   

Evaluare pentru proiectul “Evaluarea Intermediară a programului Phare şi Facilităţii de 
Tranziţie”. Scopul evaluarii tematice a fost reprezentat de toate interventiile de succes Phare 

(asistenta tehnica, înfrăţire, investitii si scheme de grant) in Romania, din 1998 pana in 2010. 
Responsabilitati in evaluare tematica, pregatirea a 3 studii de caz. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Aprilie 2010 – Martie 2011 Manager de proiect 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România – client Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva,  Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina R.A. 

"Contract de servicii de consultanta in domeniul achiziţiilor"  în cadrul proiectului "Elaborarea 

masurilor de conservare si monitorizare in vederea revizuirii planului de management al 
Parcului Natural Gradistea Muncelului – Cioclovina. 
Colaborare cu clientul, elaborarea caietelor de sarcini, derularea procedurilor de achizitii, 
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formulare clarificari la solicitarea clientului privind procedurile de achizitii derulate. 
Tipul sau sectorul de activitate  POS Mediu – implementare de proiect in domeniul biodiversitatii 

 
 
 

Mai 2010 Expert evaluare 

Ecorys Olanda B.V. - pentru DG Education & Culture 

„Evaluare Tineret in Actiune” – evaluarea programului „Youth in Action” 

Responsabilitati in colectarea de date, de intervievare si de raportare. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Mai 2010 - June 2010 Expert evaluare 

Ecorys Olanda B.V. - pentru DG Employment 

Proiect „Evaluarea capacităţii sistemelor de livrare FSE de atragere şi sprijinire a  grupurilor 
ţintă OP” 
Sprijin şi asistenţă in urmatoarele activitati: 
▪ descrierea aspectelor formale ale PO, grupurilor  ţintă şi mecanismele de livrare prin 

cercetare pentru POS  DRU; 
▪ analiza influentelor aspectelor formale si “de facto” ale PO si ale sistemului de livrare prin 

interviuri si focus grup.  
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Aprilie 2010 – Mai 2011 Consultant si manager de proiect 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect: „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platforma industriala Călan şi pregatirea lui 
pentru noi activităţi”. 
Responsabilitati: pregatirea cererii de finantare si managementul de proiect pentru depunerea 
proiectului, beneficiar Orasul Calan, judetul Hunedoara, Romania. 
Tipul sau sectorul de activitate  Mediu si dezvoltarea mediului de afaceri 

 

Februarie 2010 – Aprilie 2011 Expert senior 

ECORYS Nederland B.V. 

Sarcina a fost parte din proiectul "Sprijin integrat pentru descentralizare", un proiect finanţat 

de UE-UNDP (Albania). Rolul meu a fost de a asigura dezvoltarea instituţională în 
conformitate cu cerinţele de finanţare IPA şi de a dezvolta un program de instruire integrat în 
cadrul de dezvoltare instituţionala. Programul a fost conceput ca un program modern şi foarte 
eficient de învăţare şi dezvoltare - complet integrat cu procesele de lucru al participanţilor 
(angajaţi ai instituţiilor cu responsabilităţi in obtinerea statutului de stat candidat la UE). 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si training 

 

Ianuarie 2010 – Noiembrie 
2010 

Expert evaluare si dezvoltare institutionala 

ECORYS Nederland B.V. 

Proiect „Evaluarea interventiilor de intarire a capacitatii administrative si institutionale si a 
nevoilor viitoare, in contextul Fondului Social European” (VC/2009/066-009) - un studiu 

implementat de ECORYS Nederland B.V. pentru DG Employment, cu scopul evaluarii 
interventiilor FSE pentru sprijinul capacitatii administrative la nivel national si regional si a 
reformei administratiei publice in 9 state ale Uniunii Europene intre care si Romania. 
Responsabilităţi în (i) analiza proceselor reformei administrative si a intervenţiilor de intarire a 
capacitatii administrative in Statele Membre selectate (ii) evaluarea progreselor capacităţii 
administrative în statele Membre selectate. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare si dezvoltare institutionala 

 

Decembrie 2009 – August  
2011 

Team leader-expert cheie 

East West Consultants  Romania 

Asistenţă tehnică pentru implementarea programului de asistenta tehnica FSE:  „Formare 
continuă în coordonarea şi monitorizarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune precum şi în 
managementul activităţilor de instruire în acest domeniu”- implementat de East West 
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Consuting pentru ACIS. Aceasta include training pentru Autoritatile de Management si 
Organismele Intermediare, ACP si AA, ACIS si membrii Grupului de Lucru Formare incluzand 
o componenta de training in sistemul de indicatori si managementul programelor 
operationale 2007-2013 cu dezvoltare de competente in evaluare. 

Tipul sau sectorul de activitate   Dezvoltare institutionala si training 

 

Decembrie 2009 Consultant / manager proiect 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect: “Complex de agrement GUI”  pentru SC JIET SRL -  POR 2007-2013, Axa prioritară 5 
– Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice. 
Responsabilitati in coordonarea si pregatirea documentatiei complete pentru accesarea de 
fonduri nerambursabile, valoarea investitiei fiind de aproximativ 7.700.000 euro. 
Tipul sau sectorul de activitate  Consultanta in management si training 

 

2009 – prezent Consultant 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România , pentru Primaria Simeria 

Elaborarea Raportului de mediu pentru obtinerea avizului de mediu pentru PUG Simeria, 
Regiunea Vest. 
Responsabilitati in intocmirea documentatiei necesare in vederea obtinerii Avizului de Mediu 
pentru PUG Simeria, constand in:elaborarea Raportului de mediu (pt etapa PUG);oferirea de 
consultanta in scopul armonizarii Memoriului Tehnic PUG cu cerintele specifice care rezulta 
din evaluarile de mediu; participarea si sustinerea documentatiei elaborate la autoritatile de 
specialitate in domeniu; actualizarea documentatiei, in functie de modificarile legislative 
aparute in perioada autorizarii. 
Tipul sau sectorul de activitate  Mediu 

 

Octombrie 2009 - Noiembrie 
2009 

Consultant 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Elaborarea documentatiei pentru accesarea fondurilor europene si nationale pentru 
administraţia publică, în diferite domenii (mediu-parc si zona de recreere, construcţia de 
locuinţe sociale, infrastructură TIC şi elaborarea raportului de mediu pentru PUG Simeria) 
beneficiar Primăria Simeria, judetul Hunedoara, România. 
Tipul sau sectorul de activitate  FEDR, dezvoltare proiecte 

 

Mai 2009 – Iulie 2011 Expert 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Parteneriate Leonardo da Vinci  – Proiect “Globalizarea si oportunitatile de educatie 
profesionala pentru cariere transnationale”, 2009-1-DE2-LEO04-01687 9 

Responsabilitatile au constat in schimburi de experiente cu partenerii proiectului, revizuirea 
situatiei curente a migrantilor din Romania si din Romania in alte tari, pregatirea studiilor de 
caz, diseminarea bunelor practici intre parteneri, workshop-uri pentru transferul cunostintelor 
catre actorii Romani relevanti. 
Tipul sau sectorul de activitate  VET, oportunitati egale, ocuparea forței de muncă 

 

Mai 2009 – Noiembrie 2009 Senior expert instruire 

East West Consultants Romania 

„Continuarea asistentei acordate Institutului National de Administratie si Centrelor Regionale 
de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala in vederea dezvoltarii unui corp 
profesionist de functionari publici si a competentelor necesare pentru sprijinirea administratiei 
publice in Romania ca stat membru UE – PHARE/2006/018-147.01.03.01.01” 
Sarcina face parte dintr-un proiect de Asistenta Tehnica livrat catre Institutul National de 
Administratie si consta in furnizarea de formare şi de asistenţă catre două grupuri de 
reprezentanţi ai administraţiei publice ( la nivel central şi local), în managementul strategic al 
resurselor umane, în scopul creşterii capacitatii de dezvoltare strategică, elaborarea şi 
implementarea strategiilor de dezvoltare.   
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si training 
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Martie 2009 -   Septembrie 
2009 

Consultant 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Reabilitarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru 3 licee din Deva, judetul 
Hunedoara.  
Responsabilitati in elaborarea documentatiei pentru accesarea de fonduri nerambursabile 
(analiza cost beneficiu) - POR 2007-2013, AP 3, DMI 3. 4, beneficiar Primăria Municipiului 
Deva, judetul Hunedoara, România. 
Tipul sau sectorul de activitate  POR, dezvoltare proiecte 

 

Ianuarie 2009 – Iulie 2010 Expert national 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România . subconsultant al SWECO 
(Suedia) – pentru Comisia Europeana DG Regio 

Proiect: „Studiu privind guvernarea regionala in contextul globalizarii” finantat din Fondul 
European de Dezvoltare Regionala – o evaluare a costurilor administrative a implementarii 
poiticii regionale in cele 27 de state membre.  
Responsabilitati ca expert national pentru Romania in colectarea de date, evaluarea costurilor 
admnistrative si a gradului de incarcare in toate institutiile implicate in implementarea Politicii 
de Coeziune in perioada 2007-2013. Pregatirea unui studiu de caz. 
Raportul final si rezultatele proiectului sunt publicate si disponibile la:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_governance.pdf 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare si dezvoltare institutionala 

 

Ianuarie 2009 – Iunie 2010 Expert dezvoltare organizationala si managementul resurselor umane 

MottMacDonald  - Marea Britanie  - L&G Business Services s.r.l. subconsultant 

Activitatea se desfasoara in cadrul proiectului „ Intarirea Capacitatii Insitutionale a viitorilor 
beneficiari ai proiectelor cu finantare UE –(FOPIP 2)"  - si consta in asistenta pentru 6 

operatori regionali din domeniul alimentarii cu apa si canalizare  pentru dezvoltare 
institutionala: revizuirea structurii organizatorice, dezvoltarea departamentelor de 
resurse umane, elaborarea strategiei, politicilor si procedurilor din domeniul resurselor 
umane care pot asigura dezvoltarea capacitatii instiutionale, instruire pentru personalul 

operatorilor regionali. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala – sector mediu si resurse umane 

 

Noiembrie 2008 Manager de proiect 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect: “Extindere imobil existent: alimentatie publica, sala de conferinte, hol-receptie, spatii 
cazare” pt S.C. Vacanta S.R.L. -  POR 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice. 
Responsabilitati in coordonarea si pregatirea documentatiei complete pentru accesarea de 
fonduri nerambursabile, valoarea investitiei fiind de aproximativ 2.000.000 euro. 
Tipul sau sectorul de activitate  Consultanta in management si training 

 

Noiembrie 2008 – Iunie 2009 Manager de proiect 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România , pentru Consiliul Local 
Hateg, Romania 

„Sistem de colectare selectiva si depozitare deseuri in Tara Hategului, Statie de transfer 
Hateg” Programul de finantare: PHARE 2004, “Schema de investiţii pentru proiecte mici de 

gestionare a deşeurilor” (Faza extinsa).Obiectivul proiectului a fost de a informa comunităţile 
locale referitor la gestionarea deşeurilor şi beneficiile colectarii selective. 
Activitatea a constat in oferirea de servicii de informare, instruire grupuri tinta, analiza nevoi de 
informare, design materiale de promovare si producerea materialelor, intalniri actori locali. 
Tipul sau sectorul de activitate  Mediu si promovare 

 

Noiembrie 2008 – Februarie 
2009 

Expert accesare fonduri europene 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_governance.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_governance.pdf
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„Strategia de accesare a fondurilor comunitare la nivelul judetului Hunedoara 2007-2013” in 
cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale in sectorul public 
din judetul Hunedoara”. 

▪ Elaborarea metodologiei, analiza situatiei curente si a oportunitatilor de finantare, proiectarea 
si elaborarea Strategiei, elaboarea planului de implementare, estimare financiara, screening 
proiecte din punct de vedere a relevantei, eligibilitatii; 

▪ Coordonarea desfasurarii workshop-urilor pe domeniile: educaţie, dezvoltarea socio-
economică, dezvoltarea locală, rurală şi de dezvoltare urbană, mediu, transport şi 
infrastructura energie; 

Tipul sau sectorul de activitate Strategie dezvoltare economico-sociala 

 

Octombrie 2008 – Decembrie 
2008 

Expert resurse umane 

Euroholding SA, Timisoara, Romania 

Proiect: „EUROcompetitivitate prin dezvoltarea in managementul de resurse umane”- Phare 

2005- Coeziune Economica si Sociala - Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru 
calificarea si recalificarea fortei de munca. 
Dezvoltarea capacitatii organizationale si de management a resurselor umane a 
companiilor din cadrul holdingului. 

Asistenta (training si coaching ) pentru departamentul de resurse umane; 
Training pentru managementul companiilor din cadrul hodingului; 

Elaborarea unui manual de bune practici pentru managementul resurselor umane din cadrul 
holdingului. 
Tipul sau sectorul de activitate  Managementul resurselor umane 

 

Octombrie 2008 Consultant 

Deloitte Consultanta SRL 

Proiect: ”Dezvoltarea unei Comunitati de Evaluare Profesioniste” finantat prin programul 
Phare RO/2005/017-553.05.03.02. 
Sarcinile au constat in pregatirea materialelor si prezentarea temei privnd experienta 
proiectului “Managementul Facilitatii de Evaluare”, in cadrul  Conferintei nationale  “Analiza 
Cost-Beneficiu si Evaluarea Interventiilor Publice in Romania”. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Mai 2008 – in prezent Expert dezvoltare proiecte 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Pregătirea cererilor de finanţare, cu  documentaţie completă (inclusiv CF şi ACB) pentru: 
FEDR - Programul Operational Regional (infrastructura de învăţământ, turism, dezvoltare de 
afaceri) 
FEADR - dezvoltarea de afaceri în prelucrarea produselor alimentare, infrastructurii rurale-
proiect integrat (numai analiză economică şi ACB) 
Tipul sau sectorul de activitate  Consultanta in management si training 

 

Iunie 2008 – Noiembrie 2008 Expert evaluare 

Primaria Municipiului Hunedoara, Romania 

Proiect PHARE RO 2005/017-553.01.03.06-HD 619: „Intarirea capacitatii institutionale si 
operationale a serviciului public Politia Comunitara Hunedoara”. 
Evaluare tehnica externa, intermediara si finala a managementului de proiect. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Aprilie 2008 – prezent Consultant – expert dezvoltare rurala 

L&G Business Services srl, Deva, judetul Hunedoara, Romania   

Pregătirea de cereri de finanțare cu documentația completă (inclusiv SF și ACB), pentru 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) măsura 121, 141, 123; 322: 

- Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”  - plan de afaceri, 
pregatirea documentatiei necesare pentru obtinerea finantarii – februarie 2009 si iunie 
2011 (elaborarea de cereri d finantare pentru fermierii care detin ferme de semi-
subzistenta, localizate in judetul Hunedoara – pentru clientul  S.C. ROMAIR 
CONSULTING S.R.L.); 
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- Masura 112 “Instalarea tinerilr fermieri” - plan de afaceri, pregatirea documentatiei 
necesare pentru obtinerea finantarii – 2009; 

- Masura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" -  
Modernizarea tehnologiilor de productie la S.C. Teocris S.R.L.- prin schema de ajutor de 
stat XS 13/123A/2008" -  plan de afaceri, pregatirea documentatiei necesare pentru 
obtinerea finantarii – aprilie-iunie 2008; 

- Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" – infrastrucura 
rurala – proiect integrat (analiza economica si ACB); 

- Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" – „Achizitionarea 
unui microbuz în vederea înființării unui serviciu public de transport în Comuna Rusca 
Montană, județul Caraș-Severin”  - august 2012-ianuarie 2013. 

Business or sector  Dezvoltare rurala 

 

Februarie 2008 – Februarie 
2009 

Senior expert 

PMG Limited Ireland, Romania 

Proiect EU PHARE RO2005/017-553.04.03.02.01 - „Asistenta tehnica pentru intarirea 
capacitatii Ministerului Economiei si Comertului pentru coordonarea si managementul 
Fondurilor structurale” ; Resposabilitati: Analiza nevoilor de instruire si planificarea instruirii 

pentru personalul AM si OI pentru POC CCE, si pentru potentialii beneficiari; Input in 
elaborarea curriculei de instruire pentru potentialii beneficiari, Autoritatea de Management si 
Organismele Intermediare, organizarea si coordonarea activitatii de training pentru potentiali 
beneficiari; 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si asistenta dezvoltare proiecte 

 

Septembrie 2007 – Februarie 
2008 

Expert 

GIE Ltd – Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 

Proiect: „Asistenta Tehnica pentru intarirea capacitatii administrative in sectorul mediului 
pentru un management eficient al fondurilor structurale si de coeziune – PHARE 2004/016-
772.04.03.01.05.01 ” 

Responsabilitati in realizarea analizei gradului de incarcare pe posturi pentru Autoritatea de 
Management si Organismele intermediare – constand in pregatirea metodologigiei, coaching 
pentru personalul implicat – cu responsabilitati in managementul resurselor umane dar si din 
diverse departamente ale structurii , analiza si raportare. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si training 

 

Aprilie 2007 - Noiembrie 2008 Manager de proiect 

Consiliul Local Abrud, Judetul Alba, Romania 

Proiect: „Campanie Publica  de comunicare ca suport pentru implementarea proiectului „ 
Sistem de colectare selectiva si amenajare statie de transfer in zona turistica Abrud, Rosia 
Montana, Bucium Ciuruleasa”  RO 2003/005 551.05.03.03.09 – 02”. 
Obiectivul proiectului a fost de a informa comunităţile locale referitor la gestionarea deşeurilor 
şi beneficiile colectarii selective. 
Activitatea a constat in servicii de informare, instruire grupuri tinta, analiza nevoi de informare, 
design materiale de promovare si producerea materialelor, intalniri actori locali. 
Tipul sau sectorul de activitate  Mediu si promovare 

 

Februarie 2007 – Iulie 2007 Manager de proiect si Consultant in management  - specializare 
Managementul Resurselor Umane, Organizare si Management 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Consultanta in management  pentru afaceri.  Proiect pentru SC Compania de Apa Arad 
„Studiu privind optimizarea structurii organizatorice” . Responsabilitati in managementul 
proiectului, analiza situatiei curente a companiei, analiza posturilor, redefinirea structurii si 
posturilor. 
Tipul sau sectorul de activitate  Managementul Resurselor Umane, Organizare si Management 

 

Ianuarie 2007 – Mai 2008 Expert evaluare 
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ECO3 Belgia, Bucuresti, Romania 

Proiect Phare/2005/017-553.05.03 – „Managementul Facilitatii de Evaluare” - cu scopul de a 

sprijini autoritatile locale si centrale de a implementa evaluari ale interventiilor lor publice. 
Asistenta a inclus conceperea unei scheme de selectare a autoritatilor publice (informare, 
scrisori de interes, set de criterii de selectie, selectia)  care sa beneficieze de o alocare 
finanaciara din cadrul „Facilitatii de Evaluare„ pentru implementarea unui contract de evaluare. 
16 autoritati publice au fost selectate; acestea au fost asistate pentru selectarea unui furnizor 
de evaluare prin procedura de selectie publica, si pentru 10 dintre ele apoi asistenta pentru 
monitorizarea contractelor de evaluare. Responsabilitatile au inclus: conceperea schemei de 
finantare, selectare beneficiari; elaborare termeni de referinta si documentatii de atribuire 
pentru contractele de evaluare; asistenta directa pentru beneficiari pentru gestionarea 
contractului de evaluare, controlul calitatii rapoartelor si a livrabilelor de evaluare; elaborarea 
unui raport final „Sumary recomandations report” diseminat de catre Unitatea Centrala de 
Evaluare-ACIS. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Ianuarie 2007 – Iulie 2007 Sef de proiect 

ADE Consortium  (BE) si SAR Management Consultants, Bucuresti, Romania 

Proiect: „Asistenta Tehnica pentru sprijinirea participarii Romaniei in programele multi-country  
si orizontale”– constand in analiza situatiei actuale,  identificarea prioritatilor din multitudinea 
schemelor de granturi,  
elaborarea unui ghid pentru participarea in schemele de granturi comunitare (cu focalizare pe 
cercetare inovare, ocupare si afaceri sociale, sanatate publica); instruire si coaching pentru 
pregatirea de propuneri de proiecte; 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si asistenta dezvoltare proiecte 

 

2007 –  prezent Expert dezvoltare rurala 

Asociatia non profit "Mostenire Vie", judetul Hunedoara, Romania 

Fondator al asociatiei non profit "Mostenire Vie" (membru al Asociatiei Microregiunea Tara 
Hategului-Tinutul Padurenilor GAL (Grupul de Acțiune Locală). 
- Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al satului românesc. Organizarea de 

evenimente și întâlniri tradiționale ale satului; editarea cărților și a publicațiilor de 
specialitate și de informare - imprimare, audio și video - monografie; 

- Realizarea de studii și cercetări etnografice, istorice și sociologice; 
- Implementarea de proiecte pentru infrastructura de turism (promovarea Castelului 

Corvinilor, județul Hunedoara; 
Schimb de experiență "Escales Europennes" - prin programul Grundtvig, Programul de 
învățare pe tot parcursul vieții (egalitate, discriminare și diversitate). 
Business or sector  Dezvoltare rurala 

 

Decembrie 2006 – Mai 2007 Expert evaluare 

Gruppo Soges Italia 

Proiect: „Evaluarea Contribuției Fundațiilor Europene de Training în procesul de aderare a 
României la Uniunea Europeană” (Agentia Europeana pentru Formare), interventii in Romania 
in perioada 1996-2006.  
Proiectul a constat in evaluarea Agentiei Europene pentru Formare sub aspectul contributiei 
pe care si-a adus-o la pregatirea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. 
Evaluarea a presupus analiza tuturor rapoartelor privind actiunile expertilor in Romania, 
interviuri si chestionare cu beneficiari ai asistentei, interviuri cu personalul agentiei din Torino. 
Raportul final este publicat la următoarea adresă: 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/afa4ea9bea0ea967c12578aa0046cf68/$file/evaluation%
20romania_07_en.pdf; 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Noiembrie 2006 – Decembrie 
2006 

Trainer 

Institutul European Romania 

Training pentru potenţialii solicitanţi - administraţiile publice locale, privind dezvoltarea de 

proiecte din  fonduri structurale 

Tipul sau sectorul de activitate  Training 

http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/afa4ea9bea0ea967c12578aa0046cf68/$file/evaluation%20romania_07_en.pdf
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/afa4ea9bea0ea967c12578aa0046cf68/$file/evaluation%20romania_07_en.pdf


   Curriculum Vitae  Lucaciu Liliana Olivia 

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 15 / 23  

 

Iunie 2006 – Octombrie 2008 Coordonator national  - sef de proiect 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România, partener  al Gruppo Soges 
Italia contractor 

Consultanta si training pentru IMM-uri si alti actori locali relevanti pentru dezvoltarea 
afacerilor.  
Proiect:  „Managementul centrelor de afaceri si Sprijin pentru intreprinzatori „ - (urmare a unui 
proiect pilot, ambele finantate de Banca Mondiala prin ANDZM  (Agentia Nationala pentru 
Dezvoltarea Zonelor Miniere). 
Responsabilitati: coordonare nationala a serviciilor de consultanta si training, analiza nevoilor, 
furnizare, evaluare,  inclusiv supervizarea managementului a  7 Centre de afaceri (localizarea 
proiectului-zonele miniere din 14 judete). 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare afaceri, dezvoltare economico-sociala 

 

Iunie 2006 – Octombrie 2006 Expert resurse umane 

Price WaterHouse Coopers Belgia 

”Evaluarea managementului si sistemului de control a celor 8 Agentii de Dezvoltare Regionala 
si a Directiei Generale pentru politici generale din cadrul Ministerului pentru Integrare 
Eupopeana”, 

Auditul Ministerului Integrarii Europene si Agentiilor de Dezvoltare Regionale sub aspectul 
gradului de pregatire organizational si al managementului pentru cerintele managementului 
instrumentelor structurale. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala, resurse umane 

 

Martie 2006 – Februarie 2007 Coordonator training 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect: Dezvoltarea Resurselor Umane, Masuri active pe piata muncii - PHARE 2003/005-
551.05.03.02.092 "Initierea in afaceri a somerilor din municipiul Hunedoara" 

Proiectul a avut ca obiectiv general facilitarea accesului la ocupare a persoanelor care cauta 
un loc de munca, prin intensificarea masurilor active pentru ocupare si prin dezvoltarea unor 
deprinderi noi, necesare schimbarilor de pe piata muncii, promovand egalitatea de sanse la 
angajare pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi somerii tineri si somerii de lunga durata.  
▪ Instruirea in vederea demararii unei afaceri a unui numar de 40 someri de lunga durata din 

municipiul Hunedoara, pe o perioada de 12 luni;  
▪ Demararea unei afaceri de catre 13 someri de lunga durata din municipiul Hunedoara; 
Tipul sau sectorul de activitate  Resurse umane, training 

 

Martie 2006 - Noiembrie 2006 Expert  - proceduri scheme de grant si formare de formatori in managementul 
fondurilor structurale 

East West Consulting in partneriat cu Gruppo Soges Italia 

Dezvoltare institutionala, inclusiv proceduri scheme de grant .  
 „Training in PCM, procurement si contractarea proiectelor de preaderare, managementul 
instrmentelor structurale”.  
Responsabilitati: Pregatirea si sustinerea instruirii avansate in managementul schemelor de 
grant; un pachet de servicii de natura formarii formatorilor in cadrul modulului 1 al proiectului 
prin care un grup de functionari publici au fost pregatiti in vederea prestarii de servicii de 
formare in managementul si monitorizarii instrumentelor structurale in viitor. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala, fonduri structurale si training 

 

Ianuarie 2006 - Noiembrie 2006 Expert RU si dezvoltare institutionala 

Mott Macdonald Marea Britanie 

“Sprijin pentru Organismul National de Coordonare pentru Implementare SAMTID (FOPIP) 
RO 2003/005 - 551.05.01.03.01”. 
Servicii de consultanta resurse umane, reorganizare 10 companii de apa si canalizare din tara 
care au beneficiat de finantare SAMTID. Companiile au fost asistate pentru a se reorganiza 
având în vedere obiectivele de regionalizare precum şi a obiectivelor de performanţă mai 
mari. Ei au fost asistaţi pentru dezvoltarea managerilor, dezvoltarea departamentelor de 
resurse umane, modernizarea intregului departament MRU cu politici mai eficiente în 
management si in domeniul MRU. 
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Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala – sector mediu si resurse umane 

 
 

Noiembrie 2005 – Octombrie 
2006 

Expert dezvoltare si instruire 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect “Start up training for entrepreneurs” - Dezvoltarea Resurselor Umane Phare 2003  - 
CES – Regiunea V Vest. 
Partener cu rol în proiectarea si livrarea programelor de training. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training 

 

Octombrie 2005 – Octombrie 
2007 

Expert 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România, client Agentia Nationala 
Leonardo daVinci Turcia 

„Defeminizarea saraciei EU” – Leonardo da Vinci – 2005 – 2007; 
Proiectul a constat in instruirea antreprenorilor din Turcia, Romania, Grecia – folosind metoda 
clasica „fata in fata” si e-learning. 
Dezvoltarea serviciilor de instruire prin Internet  pentru dezvoltarea afacerilor; 
Servicii de evaluare intermediara si finala a proiectului international si asistenta pentru 
monitorizare. 
L&G Business Services partener in consortiul condus de Kavrakoglu Management Institute din 
Istanbul –Turcia. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare, educatie, e-learning 

 

Mai 2005 - Iunie 2005 Trainer PCM 

East West Consulting 

Dezvoltare institutionala, inclusiv proceduri scheme de grant.  
Proiect: ‘Instruire in elaborarea, selectia si implementarea proiectelor de preaderare si 
Managementul Ciclului Proiectelor (MCP)’  

Responsabilitati: pregatirea, elaborarea, furnizarea si evaluarea instruirii pentru noi angajati ai 
Ministerului de Finante, Autoritatea de Management a Cadrului de Sprijin Comunitar (AMCSC 
– actual ACIS) in Managementul Ciclului Proiectelor. Continutul instruirii a inclus conceptul 
MCP; aplicatii in fiecare faza pe studii de caz relevante, incluzand elaborare de fise de proiect, 
termeni de referinta pentru proiecte de servicii/achizitii de bunuri; implementarea proiectelor 
de servicii; monitorizare si evaluare la nivel de program si proiect. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala, fonduri structurale si training 

 
 
 

Februarie 2005 – Octombrie 
2005 

Expert RU 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Expert in  recrutare si instruire in cadrul proiectului „Centrul de Informare Europeana” – 
Simeria, Judetul Hunedoara 

Tipul sau sectorul de activitate  Resurse umane 

 
 

Ianuarie 2005 – Noiembrie 
2005 

Expert RU 

Mott Macdonald, Marea Britanie 

“Intarirea Institutionala pentru Sprijinirea Implementarii fazei pilot a programului SAMTID-RO 
2002/000 – 586.05.01”; 
Servicii de consultanta resurse umane, reorganizare 5 companii de apa si canalizare din tara 
care au beneficiat de finantare SAMTID. Companiile au fost asistate pentru a se reorganiza 
având în vedere obiectivele de regionalizare precum şi a obiectivelor de performanţă mai 
mari. Ei au fost asistaţi pentru dezvoltarea managerilor, dezvoltarea departamentelor de 
resurse umane, modernizarea intregului departament MRU cu politici mai eficiente în 
management si in domeniul MRU. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala – sector mediu si resurse umane 

 

Decembrie 2004 – Mai 2006 Expert proceduri si training 
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Intrarom SA, Bucuresti, Romania 

Dezvoltare institutionala, inclusiv proceduri scheme de grant. 

Proiect– „Sistemul Unic de Management al Informatiei – pentru managementul fondurilor de 
preaderare si postaderare (SMIS)”. 
Responsabilitati: analiza procedurilor institutiilor implicate in managementul fondurilor 
europene si instuirea a peste 250 de angajati ai institutiilor in utilizarea SMIS. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si sisteme informatice 

 

Mai 2004 – Februarie 2005 Trainer si consilier informare publica 

Gruppo Soges spa Italia 

Proiect de Informare Publica in cadrul proiectului de Inchidere a Minelor si Reducerea 
Impactului Social - Aria 3 (judetele Alba, Caras Severin, Hunedoara si Tulcea) – proiect 
finantat de Banca Mondiala prin ANDIPRZM. 
Responsabilitati in instruirea actorior locali si pregatirea si monitorizarea actiunilor de 
informare publica. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training si promovare 

 

- Aprilie  2004 – Decembrie 

2004 contract 1 - Artima SA; 

- Septembrie  2005  - August 
2006  contract 2 – Avantgarde 

SRL; 

- Noiembrie  2006 – Mai 2008 
contract 3 – Barleta SRL 

Bacau; 

Consultant in management specializare Managementul Resurselor Umane, 
Organizare si Management – (Liliana Lucaciu este  inregistrata in Baza de 
date a specialistilor  BERD) 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Consultanta IMM - pentru Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in cadrul 

programului TAM (Turnaround Management).  
Responsabilitati: furnizarea de servicii de consultanta pentru managementul companiilor, 
dezvoltarea resurselor umane- selectate ca si companii cu potential de crestere: consiliere, 
pregatire proceduri, elaborare politici, instruire. 
A lucrat in calitate de consultant in management-specializarea Dezvoltarea resurselor umane. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare manageriala, resurse umane 

 

Februarie 2004 – Noiembrie 
2004 

Trainer PCM   

GIE Ltd 

Dezvoltare institutionala, inclusiv proceduri scheme de grant . 
”Intarirea capacitatii institutionale a administatiei publice centrale in afaceri europene cu 
accent pe managementul programelor UE”. 
Resposnsabilitati :design, pregatire, livrare si evaluarea instruirii pentru personalul institutiilor 
implicate in managementul programelor UE, inclusiv pregatirea pentru acreditarea EDIS 
(sistemul de implementare descentralizat extins). 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala, fonduri structurale si training 

 
 

Februarie 2004 – Noiembrie 
2004 

Expert evaluare 

Asociatia Disponibilizatilor din Industria Miniera Deva 

Servicii de evaluare in cadrul proiectului: Phare  RO-00041.02.01, Programul de Dezvoltare a 
Societatii Civile 2000, “Birou de consiliere pentru cetateni” Hunedoara 

Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 

 

Septembrie 2003  - Decembrie 
2003 

Expert  scheme de grant   

Human Dynamics Austria    

Dezvoltare institutionala, inclusiv asistenta tehnica pentru scheme de grant.  

„AT pentru Sprijinirea Implementarii Stategiei Nationale pentru Imbunatatirea Conditiilor 
Rromilor” .  
Responsabilitati: analiza nevoilor de instruire a actorilor relevanti pentru cresterea eficacitatii  
Schemelor de grant adresate grupurilor dezavantajate – populatie Rroma. (Bucuresti  si 
diferite locatii din tara). 
Tipul sau sectorul de activitate  Strategie si dezvoltare institutionala administratie publica 

 

Iulie 2003 – Septembrie 2003; Manager training/ Facilitator/ expert 
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Octombrie 2002 - Noiembrie 
2002; Iulie 2001 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Programe de training online si seminarii pe internet: 

1. Seminarii online "Importanţa interconectarii în îmbunătăţirea calităţii proiectelor de 
dezvoltare a resurselor umane în regiuni"; 
2. "Management de proiect"; 
3. " Aptitudini de consultanţă " 
Notă: L&G Business este înregistrată în Registrul European E-learning ca furnizor de e-
learning. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training, resurse umane 

 

Mai 2003 – Noiembrie 2003 Expert  in scheme de grant  - evaluator scheme de grant 

IMC Consulting  pentru Ministerul Integrarii Europene 

Asistenta tehnica scheme de grant. Responsabilitati: 
Instruirea evaluatorilor pentru componenta Schema de Granturi Coeziune Economica si 
Sociala  - IMM Phare 2001; 
Evaluarea proiectelor in cadrul componentei Schema de granturi IMM Phare 2001 in 

regiunea Sud Vest; 
Elaborarea pachetului ghidul aplicantului - anexe la pachetul informativ (inclusiv traduceri 
documente standard conform PRAG modificat)  pentru schema de grant Phare 2002 DRU  

livrarea de instruire in managementul schemelor de grant  pentru institutii; 
Tipul sau sectorul de activitate  Scheme de grant 

 

Aprilie 2003 – Mai 2003 Expert 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiectare si livrare a unui program de formare pentru întreprinzători în cadrul Programului 
RICOP – proiect Măsuri Active de Ocupare – Hunedoara. 
Tipul sau sectorul de activitate  Training 

 

Octombrie 2002 – Octombrie 
2003 

Expert training 

Human Dynamics Austria  - pentru Beneficiar Institutul European din Romania. 

Dezvoltare institutionala. 
„Activitati suport pentru intarirea procesului de integrare europeana - instruirea administratiei 
publice locale in PCM si afaceri europene”.   

Participare la sesiunile pregatitoare a instruirii pentru administratiile publice locale; 
Elaborarea strategiei nationale pentru formare in administratia publica locala in afaceri 
europene si managementul ciclului proiectelor - care a fost apoi inclusa in strategia nationala 
de formare a functionarilor publici. Responsabilitatile au constat in stabilirea metodologiei, 
analiza nevoilor printr-o varietate de metode, elaborare directiilor strategice, formularea 
strategiei. 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare institutionala si strategie rromi 

 

August 2002 – Septembrie 
2002,  

Ianuarie – Februarie 2003,  
August 2004, Septembrie 2006 

Evaluator propuneri proiect  granturi mici 

Administratia Nationala a Parcului National Retezat /Vanatori Neamt 

„Managementul Conservarii Biodiversitatii”  care finanteaza  din Fondul Global de Mediu prin 

Banca Mondiala scheme de granturi mici pentru localitatile din vecinatate in scopul atingerii 
obiectivelor parcurilor nationale; granturile se acorda pentru Asociatii din zona care sa ii 
sprijine sa dezvolte activitati alternative celor care afecteaza protectia si conservarea 
parcurilor si in acest fel  sa reduca presiunea asupra parcului, sau sa stimulteze conservarea 
biodiversitatii. Responsabilitati: evaluarea de proiecte.   
Tipul sau sectorul de activitate  Scheme de grant 

 

Iunie  - August 2002 

Noiembrie 2001 – Ianuarie 
2002 

Evaluator propuneri de proiecte  -  scheme de grant 

Basnet Consortium – Edburgh Consultants - Olanda 

Proiectul a presupus derularea a doua apeluri de propuneri: 
„Evaluarea propuneri proiecte Phare 2000 CES  - Dezvoltarea Resurselor Umane” -  apelul I 
de propuneri - - incluzand acces la servicii de consultanta si instruire pentru IMM uri si 
finantarea furnizorilor de servicii pentru IMM-uri; 
 „Asistenta tehnica pentru evaluarea proiectelor din cadrul schemei de granturi Phare 2000, 
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CES DRU” – apelul II de propuneri; 
Cu toate ca au facut parte din aceeasi schema de finantare, cea de-a doua schema a suferit 
modificari ale criteriilor de evaluare si selectie si a avut  o alocare financiara separata. 
Tipul sau sectorul de activitate  Scheme de grant 

 

Noiembrie 2001 – Decembrie 
2004 

Consultant in afaceri si coordonator de instruire 

Gruppo Soges spa Italia 

Servicii de consultanta in afaceri – in cadrul proiectului „Sprijin pentru Intreprinzatori si 
Managementul centrelor de afaceri - Aria 1” – proiect finantat de Banca Mondiala prin 
ANDIPRZM. 
Responsabilitati: furnizarea se servicii de consultanta si training pentru intreprinzatori  si 
potentiali intreprinzatori in judetul Alba si servicii de instruire in intreaga arie (judetele 
Hunedoara, Caras Severin, Alba). 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare economoco-sociala 

 

August 2001– Octombrie 2001 Asesor –propuneri de proiecte in cadrul  schemelor de grant   

Biroul  Cooperare transfrontaliera  Romania Ungaria  - Arad 

Evaluare scheme de grant Phare CBC.  Responsabilitati in evaluarea propunerilor de 

proiecte depuse in cadrul schemei de grant Phare CBC Romania Ungaria Phare 2000. 
Schema a inclus proiecte initiate de adminisitratia publica locala sau ONG-uri din judetele de 
frontiera de dezvoltare - cu specificul implementarii lor in paralel ” in oglinda” cu un proiect 
similar din tara vecina. 
Tipul sau sectorul de activitate  Scheme de grant 

 

August 2001 – Iunie 2002 Expert  - campanie promovare scheme de grant Phare 2001 - DRU 

FAS International Irlanda 

Campanie promovare scheme de grant Phare 2001 - DRU  

Responsabilitati in promovarea  schemei de granturi care reprezenta o provocare data fiind 
alocarea mare - 16 mil Euro; 
Instruirea ADR-urilor ca unitati de implementare, instruiri ale potentialilor aplicanti – schemele 
de granturi  DRU includeau sprijin direct pentru IMM-uri dar si pentru furnizori de servicii 
pentru IMM-uri (Regiunile de dezvoltare si Bucuresti - Ministerul Dezvoltarii si Prognozei) 
Tipul sau sectorul de activitate  Management schema de grant 

 

Ianuarie 2001  - Iunie 2001  Expert DRU scheme de grant 

Basnet Consortium   

”Asistenta tehnica pentru pregatirea  schemei de grant DRU Phare 2000” 
Resposnsabilitati: analiza si stabilirea prioritatilor si conditiilor de finantare prin schema de 
grant, on the job training, pentru personalul ADR-urilor;   
Tipul sau sectorul de activitate  Management scheme de grant 

 

Noiembrie 2000 – Noiembrie 
2001 

Manager proiect/ expert 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect de Dezvoltare a Resurselor Umane in cadrul Programului Regional de Politici si 
Coeziune Phare 98 - Regiunea V Vest – proiectul a constat în dezvoltarea abilităţilor în 

regiunile legate de proiectarea şi implementarea cu succes a proiectelor regionale; au fost 
livrate mai multe programe de formare în MCP catre organizaţii publice şi private, interesate 
sa-si finanteze proiectele în cadrul programelor UE. 
Tipul sau sectorul de activitate  Resurse umane 

 

Aprilie 2000 – August 2000 Manager proiect/ expert 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Fundaţia pentru o Societate Deschisă - proiect de resurse umane - evaluarea sistemului de 
performanţă stabilit pentru administraţia publică - Oficiul pentru Protecţia Consumatorului. 
Tipul sau sectorul de activitate  Evaluare 
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2000 - 2002 Expert Resurse umane 

Casial Deva – Heidelberger Cement Group 

Responsabilităţi în asistarea directorului de resurse umane in introducerea unor noi politici şi 
proceduri în cadrul companiei, armonizate cu politicile şi procedurile de grup. Au fost incluse 
toate domeniile resurselor umane, în special în dezvoltarea personalului, managementul 
carierei, proiectarea unui nou sistem de management al performantei, valorile companiei, 
programe de mentorat si altele. 
Tipul sau sectorul de activitate  Resurse umane 

 

Noiembrie 1999 – Iunie 2000  Manager Project / expert 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Proiect Phare în cadrul Componentei II a programului Progres - program de dezvoltare a 
resurselor umane (implementat de către IMC Consulting Ltd Anglia), în care au fost livrate mai 
multe cursuri in domeniul managementului, resurselor umane, managementul performantei. 
Tipul sau sectorul de activitate  Resurse umane 

 

August 1998 – 2003 Director General, consultant, Expert/Consilier DRU 

L&G Business Services s.r.l., Deva, județul Hunedoara, România 

Am dobandit o vasta experienţă in calitate de consultant / expert senior al L&G, o companie 
de consultanta mica, cu o creştere importantă pe piaţa românească în ultimii ani, atunci când 
în plus faţă de responsabilităţile de expert senior am avut si responsabilităţi de conducere. 
Printre realizările cele mai relevante şi experienţele dobândite în această perioadă evidenţiez 
următoarele: 

 

Dezvoltare socială şi economică 

• Organizarea de seminarii şi conferinţe in urmatoarele domenii: DRU, dezvoltarea afacerilor, 
informaţii suport pentru IMM-uri, cooperare cu agenţiile de dezvoltare locală, Camere de 
Comert, autorităţi locale; 
• Asistenta autorităţilor locale pentru conceperea proiectului - servicii sociale, infrastructura 
locala; 
• Consultanta pentru dezvoltarea afacerilor – aplicare pentru subvenţii şi împrumuturi; 
• Servicii de consultanta pentru elaborarea unor programe de dezvoltare socială şi economică; 
• Consultanță pentru companiile din zonele defavorizate care au aplicat pentru granturi și alte 
stimulente, de exemplu, zonele defavorizate din Valea Jiului și Brad.. 
 
Resurse umane şi servicii de training 

• Consultanta si servicii de formare pe piaţa privată; proiectare si livrare de instruire în: 
comunicare dezvoltare personală, lucru in echipa, luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor, 
asertivitate, relatii cu publicul, marketing, vânzări, antreprenoriat, resurse umane, 
management general-proiectare şi livrare, formare de formatori  şi abilităţi de coaching; 
• Formare pentru administraţia publică: proiecte de dezvoltare, managementul ciclului de 
proiecte, dezvoltare personală; 
Tipul sau sectorul de activitate  Dezvoltare afaceri, resurse umane 

 

Iunie 1996 – Octombrie 1998 Consultant in management 

Centrul de Consultanta in Afaceri Deva – finantat ca fundatie de Ministerul Industriilor  ca si 
follow up al unui proiect Phare care a infiintat acest centru.            

Responsabilitati in consultanta si training pentru IMM-uri; consultant generalist cu implicare 

in mai multe arii ale managementului afacerii - cu precadere management financiar. 
Rezultatele remarcabile au fost obtinute in intocmirea de planuri de afaceri pentru privatizari, 
divizari, achizitii, credite bancare. Printr-o finantare Phare a colaborat cu consultanti ai Crown 
Agents (Marea Britanie) pentru asistenta la doua companii cu perspective de dezvoltare (retea 
de distributie librarii si magazin universal). 
Schema de granturi: Masuri rapide pentru masuri active impotriva somajului in Valea Jiului si 

Gorj     (prin Ministerul  Industriei - reponsabilitati in managementul schemei – promovarea 
schemei, instruire pentru potentiali aplicanti, consultanta pentru IMM-uri. 
Tipul sau sectorul de activitate  Consultanta in management si training 

 

Aprilie 1994 – Iunie 1996 Consultant junior si  manager financiar al Centrelor de Consultanta din cadrul 
proiectului 
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Consorzio Progetto Lazio’92 – Centrul de consultanta in Afaceri Deva.  (alte doua centre au 
fost localizate in Resita si Baia Mare)            

Proiect Pilot Phare – Masuri integrate pentru dezvoltare regionala - constând în: analiza 
structurii economice a regiunii, analiza impactului de restructurare din industriile minerit și oțel 
din județul Hunedoara și măsuri de reducere a șomajului.  
Tipul sau sectorul de activitate  Consultanta in management  si training 

 

Octombrie 1987 – Septembrie 
1993 

Inginer – cadru didactic 

Grupul Scolar Industrial, Deva, Romania 

Responsabilităţile au inclus activităţi didactice la şcoala secundară superioară, formare 
profesională a absolvenţilor de liceu şi a personalul din întreprinderile industriale. 
Ca inginer sarcinile au fost predarea de subiecte de electrotehnică şi precum şi organizarea şi 
conducerea intreprinderilor. 
Tipul sau sectorul de activitate  Educatie si formare 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

1995 - 1998 Diploma de absolvire  Administrarea afacerilor – cursuri 
postuniversitare de business 

 

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Business  Transilvania   

Administrarea afacerilor  
 

1982 - 1987 Diploma de inginer  

Institutul Politehnic “ Traian Vuia” Timisoara, Facultatea de electrotehnica 

Electrotehnica 
 

Alte cursuri  

 
Curs online: Organisational analysis, furnizat de Stanford University prin intermediul 
Coursera -martie – iunie 2014; 

 
Curs online Think again: How to Reason and Argue, Duke Univerity - Iunie 2014 

 
Certificat de participare-scoala de vara Counterfactual Impact Evaluation, Fenestrelle (Italy), 

Progetto Valutazione, 2 - 12 Septembrie 2012; 
 

Certificare in calitate de Consilier Investors in People, NorthEast Assessment  (UK) – 
Septembrie 2011 - prezent 

 
Curs de perfectionare Manager de proiect – autorizat MMSSF, CNN Business S.R.L. Deva - 

2009; 
 

Curs de perfectionare Formator de formatori – autorizat MMSSF, Camera de Comert si 
Industrie a judetului Hunedoara - 2008;  

 
Curs de perfectionare Curs de formator – Facilitator elearning -Timsoft srl, Timisoara – 2003; 

 
Curs de perfectionare Formator de formatori in domeniul accesarii fondurilor europene si 
managementul ciclului de proiect, HumanDynamics Austria - Noiembrie 2002;  

 
Curs de perfectionare Formator de formatori, IMC Consulting Limited  - Marea Britanie – Mai 
2000;    

 
Curs de perfectionare Managementul Resurselor Umane – training proiectare si sustinere – 
Centrul International de Training in Management – Crown Agents – Worthing - Anglia 1999; 

 
Curs de perfectionare Consultanta in Management - Crown Agents Londra - 1996;  

 
Metode de Evaluare a Societatilor Comerciale, Agentia Nationala pentru Privatizare - 

Bucuresti 1995; 
 

Consultanta in management, Consorzio Progetto Lazio’92 – 1994 (instruire la locul de 
munca); 

 
Contabilitate si sisteme informationale, realizat de Camera de Comert si Industrie 
Hunedoara si Directia Finantelor Publice – 1993. 

 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2 C2 C2 C2 

Franceza B2  B2 B2 B2 B2 

Germana A2 A2 A2 A2 A2 
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 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 
 

Competenţe de comunicare Munca in echipa, networking si impartasirea resurselor pentru informare cu alti stakeholderi  

Adaptarea la conditii si la grupuri de oameni noi, toleranta 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Aptitudini organizatorice generale: 
▪ Bun in organizarea echipelor si lucrului; stabilirea de obiective, alocarea resurselor, 

monitorizarea activitatiilor si rezultatelor, motivarea oamenilor 
▪ Competenta in managementul proiectelor ( dobandita prin participarea la toate fazele 

proiectelor / programelor – de la identificare la post evaluare) 
▪  Atitudine orientata  pe rezultate 

 

Arii de competenta: 
▪ Experienta si competenta intr-o varietate de principii , metode si practici in domeniile: 

Invatare si Dezvoltare, Organizare si Management.   

▪ Expertiza in dezvoltarea ( conceperea si implementarea) de proiecte, dezvoltarea resurselor 
umane, dezvoltare regionala, sociala, crearea de locuri de munca si programe de sprijin a 
IMMurilor.    

▪ O bogata experienta in furnizarea de servicii de consultanta si instruire pentru afaceri  
bazata pe o buna intelegere a conceptelor de afaceri, competenta in planificarea afacerilor, o 
buna intelegere a conceptelor de marketing, management financiar, organizare si 
management.  

▪ O buna intelegere a pietei furnizorilor de consultanta prin conducerea propriei firme de 
consultanta in management din anul 1998. 

Experienta atat in sectorul public cat si in administratia publica 

 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

Competenta in utilizarea eficienta a echipamentelor de birou, specifice consultantei ( fax, 
copiator, scanner) 

 

Competenţe informatice  Folosirea computerului ( Word, Excell Power point, Coreldraw, Access);  
 

Alte competenţe  Abilitati de comunicare, empatie; Asertivitate; Incredere in sine, simt puternic al datoriei 
 

Permis de conducere  B 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

▪ Cateva publicatii in revista Camerei de Comert si Industrie Hunedoara despre resurse 
umane si dezvoltarea afacerilor. 

▪ Newsletter lunar în Dezvoltarea Resurselor Umane 1999 - 2000. 
▪ Participarea la Congresul International HRD – Bucuresti 1997 – Evaluarea performantei in 

companiile romanesti. 
 

▪ Membru CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development - U.K); 
▪ Membru Institute of Leadership and Management (UK); 

▪ Membru HR Club. 
▪ Membru EVALROM. 
▪ Consilier RU inregistrat in programul BERD - Turn Around Management (TAM).  

 

ANEXE 
  

 


