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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MAHA LIVIU-GEORGE 

Adresă(e) B-dul Carol I, nr. 22, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie 
și Relații Internaționale, B334, Iași, România  

Telefon(oane) 0040-232-201412 Mobil: 0040-744-637847 

Fax(uri) 0040-232-217000 

E-mail(uri) mlg@uaic.ro , mlgeorgeus@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 4 iunie 1977 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar (2000 – 2003: preparator universitar, 2003 - 2006: asistent universitar, 
2006 - 2013: lector universitar, 2013 – prezent: conferențiar universitar) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular al disciplinelor: IF: Integrare economică, Tehnici de comerţ exterior,  Mediul european al 
afacerilor, Mediul internațional al afacerilor, Managementul fondurilor structurale și de coeziune, 
Economie politică; IFR: Economie, Managementul fondurilor structurale și de coeziune; ID: 
Microeconomie, Macroeconomie, Relații Economice Internaționale activităţi de predare, evaluare, 
coordonare de lucrări de licenţă și disertație) 
Activităţi de cercetare (domenii de interes: procesul de integrare economică, comerțul internațional, 
internaţionalizarea firmelor, extinderea UE, piaţa internă, politica de dezvoltare regională, coeziunea 
economico-socială, fondurile structurale și de coeziune, politici economice) 
Colaborator al Centrului de Studii Europene (iniţierea şi coordonarea programului de Master de 
Dezvoltare Regională, dezvoltarea şi monitorizarea acţiunilor de formare profesională, cercetare şi 
informare în domeniul studiilor europene) 
Management universitar: membru al Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru 
al Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, membru al Consiliului Centrului de 
Studii Europene, Director al Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu 
Frecvență Redusă al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Bd. Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. 0040-
232-201000 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare 

  

Perioada 2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Consultant, administrator firmă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant – finanţări europene, managementul proiectelor 
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Numele şi adresa angajatorului SC SOLUTIONS INVEST GROUP SRL, Str. Gh. Asachi, Nr. 14, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă de afaceri şi management 

  

Perioada 1999 – 2001  

Funcţia sau postul ocupat Consultant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant – finanţări europene, managementul proiectelor 

Numele şi adresa angajatorului SC ROSERV Consulting SRL Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă de afaceri şi management 

  

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Negocierea de contracte de transport internaţional 

Numele şi adresa angajatorului SC HOFFER SRL Iaşi, Str. Aurel Vlaicu, nr. 77, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transporturi şi expediţii internaţionale 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2010 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire studii postdoctorale în cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: 
program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE), contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61755 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema de cercetare: Politica comercială strategică în contextul globalizării economice: evaluare și 
perspective 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română 

  

Perioada 2000 - 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Domeniul fundamental: “Științe economice”, Domeniul de doctorat: „Economie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema lucrării de doctorat: Schimburile internaționale contemporane între teorie și realitate, conducător 
științific: prof.univ.dr. Ion POHOAȚĂ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Bd. 
Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. 0040-232-201000 

  
  

Perioada 1999 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Aprofundate, Specializarea „Tehnici şi uzanţe în comerţul intraeuropean” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Investiţii internaţionale, Noua teorie a comerţului internaţional, Integrare europeană, Drept comunitar, 
Mediul european al afacerilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Bd. 
Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. 0040-232-201000 

  
  

Perioada 1995 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în Ştiinţe Economice, Specializarea „Relaţii Economice Internaţionale” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de cultură economică generală şi de specialitate în domeniul relaţiilor economice 
internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Bd. 
Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România, tel. 0040-232-201000 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Franceza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Spaniola  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competențe şi abilităţi sociale - bune capacități de comunicare (coordonarea de programe de cercetare, cercuri știintifice și 
colaborarea la organizarea de evenimente și manifestări științifice); 

- spirit de echipă (organizare de evenimente în colaborare cu asociații, instituții publice, 
universități, colaborari în cadrul proiectelor de cercetare); 

- adaptabilitate la medii multiculturale (participare la stagii și programe intensive în străinătate, 
colaborare cu studenții străini); 

- spirit inovator și dinamic (lansare de proiecte, implicare în activități extra-profesionale). 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership (activități de voluntariat în cadrul organizațiilor studențești în perioada studiilor, 
coordonarea echipelor de realizare a unor proiecte, organizarea de conferințe și manifestări 
științifice, coordonarea de echipe în cadrul programelor de cercetare); 

- spirit organizatoric (organizator al unor conferințe și seminarii internaționale, coordonarea de 
proiecte de mobilităi, cercetare și dezvoltare instituțională, inițierea și coordonarea de programe 
de studii); 

- experiență în domeniul managementului de proiect și de echipă (director sau membru al 
echipei de implementare a peste 15 proiecte naționale sau internaționale de cercetare, mobilități, 
dezvoltare instituțională etc.). 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Foarte bune competențe de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.), Microsoft 
Project etc. 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de a lucra în program prelungit și atipic; mobilitate profesională; interes pentru ameliorarea 
pregătirii profesionale și diversificarea competențelor. 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

 
 
 
Data: 22.05.2014 
           Semnătura, 
 
 
 
 
 
 


