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Informaţii personale  

Nume / Prenume BUTEA SILVIA 

Adresă(e) STR. LUGOJULUI, NR. 23, AP. 9, TIMIŞOARA, JUD. TIMIŞ 

Telefon(oane)  Mobil: 0753559889  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) silvia.butea@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10.06.1986 
  

Sex Feminin  
  

Domeniul ocupaţional /     
 

Postul vizat 

CONSULTANȚĂ ȘI MANAGER DE PROIECT 

  

Experienţa profesională  
 

22.09.2008 - prezent 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale a). Consultanţă în vederea obţinerii de fonduri nerambusabile: 
- verificarea eligibilităţii solicitantului, a ideii de proiect, a activităţilor incluse şi încadrarea 
proiectulu investiţional într-un program, axă, DMI, respectiv măsură de finanţare; 
- formularea strategică a ciclului proiectului: analiza factorilor interesați, arborele problemelor, 
arborele obiectivelor, alegerea strategiei, cadrul matrice-logică, graficul Gantt; 
- elaborarea documentaţiilor necesare a fi depuse la dosar (studii de fezabilitate – în cazul 
achiziţionării de echipamente şi dotări, planuri de afaceri, analize SWOT, studii de 
oportunitate, analize de piaţă şi strategii de marketing, analize socio-economice la nivel local 
sau organizaţional, diverse studii sociologice cu interpretare statistică); 
- scrierea Cererii de finanţare şi completarea anexelor aferente; 
- oferirea de suport tehnic şi consultanţă solicitantului pe tot parcursul evaluării proiectului, 
răspunsul la solicitările de clarificări, medierea comunicării dintre solicitant/beneficiar şi 
autorităţile abilitate; 
- identificarea altor variante de finanțare-suport (surse ”exotice”). 
b). Management de proiect:  
- monitorizarea permanentă a activităților, bugetului, obiectivelor și indicatorilor, eșalonarea 
proiectului; 
- evaluarea periodică (inițială, intermediară și finală); 
- raportarea proiectului: rapoarte de progres, rapoarte de evaluare finală, rapoarte tehnice, 
rapoarte financiare; 
- gestionarea echipei de proiect (echipe mixte de proiect) și facilitarea comunicării; 
- consultanță în realizarea activității de promovare și publicitate; 
- menținerea legăturii dintre beneficiar și instituțiile abilitate, de gestionare, control și 
verificare, audit. 
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 c). Consultanță în dezvoltarea afacerii: 
- diagnosticarea afacerii folosind diverse metode și analize de proces la nivele de activitate și 
departamente; 
- formularea strategiei și a planului de acțiune; 
- elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize SWOT, studii de oportunitate, 
analize de piaţă şi strategii de marketing, analize socio-economice la nivel local sau 
organizaţional, diverse studii sociologice cu interpretare statistică. 
d). Atribuții administrative: 
- motivarea echipei formată din 3 consultanți fonduri nerambursabile și colaboratorii; 
- formularea și implementarea Strategiei de dezvoltare internă a companiei pe termen scurt 
(trimestrial) și mediu (anual): targhet și obiective pentru companie în general și pentru fiecare 
angajat; 
- delegarea sarcinilor; 
- recrutarea, instruirea și supravegherea de îndeaproape noului personal; 
- identificarea oportunităților de afaceri, crearea de noi parteneriate; 
- aplicarea Strategiei de marketing împreună cu consultantul extern de marketing. 
e). Formator Manager de proiect și Dezvoltarea competențelor antreprenoriale: 
- pregătirea manualelor de curs și a materialelor didactice; 
- organizarea cursurilor; 
- pregătirea fișelor de lucru, a studiilor de caz, a examenelor, notarea lucrărilor; 
- lformator Manager de proiect; 
- lformator Dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

 
Numele şi adresa angajatorului 

S.C. VERTICAL FINANCE S.R.L., str. Anton Pann, nr. 1, ap. 4 A, Timişoara, Timiş, 
www.verticalfinance.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă pentru dezvoltarea afacerii şi management (cod CAEN 7022) 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 
Perioada 

 

01.02.2012 – 29.02.2012 

Expert pe termen scurt – formator Dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

Formarea profesională a 3 grupe cu 72 de șomeri de scurtă și lungă durată din comunitățile 

Teregova, Caransebeș și Dalboșeț într-un termen extrem de scurt 

Pregătirea Manualului de curs, a suportului de curs, a Fișelor de lucru pentru fiecare din cele 

8 teme, a chestionarelor și a Testelor de evaluări pentru fiecare temă 

  Asociația ”Educație pentru comunitate” Teregova, comuna Teregova, jud. Caraș-Severin 

  PERSOANE DE CONTACT: 

  Ciprian Iorga, Manager de proiect, telefon 0724339757, e-mail: ciprian.iorga@gmail.com 

  Nistor Iorga, Coordonator, telefon 0727875623, e-mail: nistoriorga@yahoo.fr 

Formare profesională în cadrul proiectului ”Traseul spre angajare trece prin formare”, contract 

POSDRU/103/5.1/G/75998 

 

  08.07.2011-30.09.2011 

Expert pe termen scurt - Tutore 

   Activități de tutorat pentru 4 studenți în perioada de practică ai Masterului ,,Auditul și 

managementul financiar al fondurilor europene”, Facultatea de Economie și Administrare a 

Afacerilor, anul I 

   Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, Timiș 

   PERSOANE DE CONTACT: 

Alin Dumitrescu, Manager de proiect, telefon 0740250955, e-mail:     

alin.dumitrescu@abaconsulting.ro 

Tutorat în cadrul proiectului „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei 

muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune”, 

contract POSDRU/86/1.2/S/64076 

 
  1.11.2006-30.11.2007 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de lucru locale Anina - voluntar în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest (1 an) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Am luat parte la elaborarea şi redactarea Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Anina din 
cadrul proiectului StrategVest: 

- colectarea datelor şi a informaţiilor utile, precum şi prelucrarea lor în cadrul Analizei socio-
economice a localităţii; 

- participarea la workshop-urile de formulare şi consultare publică pentru Analiza SWOT; 

- formularea Strategiei: detalierea domeniilor de activitate şi a măsurilor de intervenţie 
planificate; 

- menţinerea legăturii cu grupurile de lucru; 

- participarea la evenimentele şi reuniunile organizate; 

- elaborarea cuprinsului strategiei; 

- redactarea documentului final. 

Numele şi agresa angajatorului Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 5, etaj 1, ap. 
22, Timişoara, tel/fax: 0256/491 981, 491 923, www.adrvest.ro, în parteneriat cu Centrul de 
Asistenţă Rurală 
PERSOANE DE CONTACT: 
1. Conf. lect. dr. Basarabă Adrian Cosmin – şef catedră Politologie, Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest Timişoara, e-mail: 
basaraba@polsci.uvt.ro, telefon: 0723892584 
2. Mariciuc Adrian – şef birou Politică Regională, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
e-mail: adrian.mariciuc@adrvest.ro, telefon: 0746216567 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect PHARE 2004/016-772.01.02, Componenta Societate Civilă, domeniul dezvoltării 
regionale şi locale – proiectul StrategVest: ,,Strategii locale pentru oportunităţi globale şi 
pentru un viitor european al comunităţilor locale din vestul României: întărirea capacităţii de 
elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare socio-economică la nivel local în 
Regiunea Vest’’ 

 
Educaţie şi formare 

 

  

 

Perioada 

 

   2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă disertaţie ,,Elaborarea documentaţiei specifice pentru proiectul Modernizarea 
activităţii de producţie a Reşita Reductoare S.A. (Caraş-Severin) în scopul creşterii 
competitivităţii pe piaţa internă şi internaţională’’ (nota 10.00) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management organizaţional, Politica de dezvoltare regională, Fonduri Structurale şi de 
Coeziune, Instituţiile Uniunii Europene, Managementul proiectelor europene, Analiza cost-
beneficiu, Evaluarea proiectelor etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor, 
masterul Managementul dezvoltării regionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Ciclul masterat (2 ani) 

Perioada 2005-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţă ,,Politică regională şi dezvoltare locală în România ca stat membru al Uniunii 
Europene’’ (nota 9,83) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Integrare europeană, Teoria relaţiilor internaţionale, Istoria relaţiilor internaţionale, Politicile 
UE, Instituţiile UE, Politica de dezvoltare regională a UE, Teorii politice, Ideologii politice etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale 
Comunicării, specializarea Relaţii Internaţionale. Studii Europene – învăţământ zi (susţinerea 
lucrării de diplomă la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice 
şi Administrative, Bucureşti, sesiunea iulie 2008) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ciclul licenţă (3 ani) 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
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Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  X B2 X B2 X B1 X A2 X B1 

Limba germană 
Limba spaniolă  

 X B1 X B1 X B1 X B1 X B1 

X B1 X B1 X A2 X A2 X A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

  

Alte diplome sau calificări Formator Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, 2012 

Formator Manager de proiect, 2011 

Diplomă ”Competențe manageriale și antreprenoriale pentru inițierea unei afaceri și ocuparea 
pe cont propriu”, CCIAT, 24-27 noiembrie 2011 

Curs de aprofundare a limbii engleze în cadrul Active Learning, 2011 

Curs Formator, CNFPA, 2011 

Curs Evaluator proiecte, CNFPA, 2010 

Diplomă curs de antreprenoriat ,,TREPAN”, Universitatea din Lisabona, 2009 

Diplomă în Managementul de proiect, AC Management S.R.L., 2008 

Diplomă în Fonduri nerambursabile comunitare, LIRA Consult S.R.L., 2008 

Certificat de absolvire a Sesiunii Interactive de Traning şi Consiliere aplicată pentru proiectele 
de investiţii ale întreprinzătorilor mici / mijlocii şi companiilor mari, Fundaţia EUROLINK – 
Casa Europei, 11-13 septembrie 2008 

Competenţe şi abilităţi sociale Competențe sociale: am experienţa muncii în echipă din facultate, unde am participat la 
numeroase  proiecte de studiu pe grupe, la care se adaugă voluntariatul de 1 an alături de 
echipa ADR Vest din cadrul Proiectului StrategVest  -,,Strategia de dezvoltare a oraşului 
Anina’’ şi experienţa acumulată în cadrul echipei Vertical Finance datorită implicării 
concomitente într-o gamă variată de studii şi proiecte, inclusiv în managementul de proiect a 
14 proiecte.  

Sunt inițiator al unor proiecte pe diverse tematici, atât în cadrul companiei de consultanță, cât 
și pentru colaboratorii săi, dar și în cadrul Asociației Educație pentru Comunitate Teregova. 

Sociabilitate și comunicare: munca pe care o prestez presupune o intensă comunicare şi 
interacţionare cu persoane diferite atât din punct de vedere al cerinţelor profesionale, cât şi al 
trăsăturilor de caracter sau al personalităţii. În calitate de Manager de proiect sau Asistent 
manager de proiect, dar și în cadrul sarcinilor Directorului executiv, am colaborat eficient atât 
cu angajații firmei, cât și cu cei ai clienților companiei, ai furnizorilor și echipelor acestora. Am 
predat de asemenea seminarii și 5 cursuri de antreprenoriat pentru grupuri țintă dificile: 
vârstnici, șomeri, elevi, ceea ce mi-a dezvoltat anumite competențe de relaționare mai 
speciale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competențe de coordonare, organizare și management: am participat la redactarea revistei 
liceului pe o perioadă de 3 ani, iar în timpul facultăţii am condus semestrial echipa în 
derularea activităţii de practică. Am continuat să consolidez această experienţă la actualul loc 
de muncă prin faptul că lucrez concomitent la mai multe proiecte în implemenatre, în timp ce 
verific și proiectele aflate în faza de elaborare  a celorlalți consultanți., gestionez bugete ale 
unor proiecte de investiții mici și medii. 

De peste 4 ani, gestionez o echipă de 3 consultanți angajați în cadrul companiei Vertical 
Finance S.R.L. și coordonez colaboratorii firmei pe segmentul fondurilor nerambursabile. 

Am gestionat programul de voluntariat al studenților în practică în cadrul Vertical Finance pe o 
perioadă de 14 săptămâni – 5 studenți. 

Am organizat derularea unui curs de ”Manager proiect” la Cluj (13 cursanți) – 5 zile. 

Sunt membru al Asociației Educație pentru comunitate Teregova – 2013, în cadrul căreia mă 
ocup de proiectele cu finanțare nerambursabilă – identificare surse de finanțare externe, 
identificarea de parteneri, scrierea aplicațiilor și implementarea proiectelor din poziții de 
management de proiect. 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC și echipamente periferice aferente: pachetul Microsoft Office 2010, Business Plan 
Pro, SPSS  versiunea 19.0, realizare forumuri şi blog-uri, navigare Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Hobby-uri: literatura clasică, muzica, călătoriile 
  

Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi foarte bune de comunicare şi bun coechipier. Perseverenţă în atingerea obiectivelor 
propuse, capacitate şi motivare de a învăţa lucruri noi. Atitudine open-mind, creativitate şi 
iniţiativă. Asumarea responsabilităţilor în sarcinile cu termene limită, managementul timpului. 
Gândire analitică şi potenţial crescut de concentrare. Disponibilitate la efort şi rezistenţă la 
stres 

Permis(e) de conducere 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexe 

  - 
 

  Publicații: 
1. Adrian Cosmun Basaraba, Valeriu Lingurar, Nicolae Munteanu, Georgiana Radac (aut.), 
Silvia Butea, Cătălin Carabin, Dorel Cazac, Virgil Curcumeli, Marcel Turca, dan Vlad (echipa 
de lucru locală), Adrian Mariciuc (coord.), Strategia de dezvoltare locală a orașului Anina, 
2007 
 
Recomandări: 
1. Ciprian Iorga, Manager de proiect și Director general Vertical Finance S.R.L., e-mail: 
ciprian.iorga@gmail.com, telefon 0724339757 
2. Nistor Iorga, Coordonator proiect și Președinte Asociație Educație pentru comunitate 
Teregova, e-mail: nistoriorga@yahoo.fr, telefon 0727875623 

   3. Alin Dumitrescu, Manager de proiect și Auditor ABA Consulting S.R.L., e-mail: 
alin.dumitrescu@abaconsulting.ro, telefon 0740250955 

. 4. Conf. lect. dr. Basarabă Adrian Cosmin – şef catedră Politologie, Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest Timişoara, e-mail: 
basaraba@polsci.uvt.ro, telefon 0723892584 

   5. Mariciuc Adrian – şef birou Politică Regională, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, 
e-mail: adrian.mariciuc@adrvest.ro, telefon 0746216567 

   
   1. Referințe - misiuni de consultanță 2009-2014 
   2. Diplome de studii 
   3. Diplome și certificate cursuri 
   4. Recomandări 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


