Gianina Florea

Experienţa profesională
aug.2011- prezent

Consultant independent – Întreprindere Familială – Florea Liliana Gianina
Analiza eligibilității clienților în conformitate cu cerințele finanțatorului;
Elaborarea de bugete;
Dezvoltarea documentațiilor de finanțare;
Asistență tehnică până la semnarea contractelor de finanțare;
Consultanță pentru implementarea proiectelor finanțate.

ian.2009-iul. 2011

Project Manager – Consultant Senior – Iaşi – RELIANS Corp. SRL
Analiza eligibilității clienților în conformitate cu cerințele finanțatorului;
Elaborare de bugete;
Organizarea programelor de formare în management de proiect: planificarea programelor de formare,
organizarea logistică (locații, lectori, cursanți), realizarea, împreună cu echipa, a activităților de recrutare
personal, viitori participanți la program, realizarea documentațiilor specifice (rapoarte, procese vervale, cereri,
suporturi de curs etc.);
Coordonarea echipelor de proiect;
Activități de management în dezvoltarea documentațiilor de finanțare (planificare, supervizare, monitorizare,
control, comunicare, evaluare);
Asistență tehnică până la semnarea contractelor de finanțare;
Consultanță pentru implementarea proiectelor finanțate;

feb. 2007-dec.2008

Director Sisteme de Management – RELIANS Management Systems SRL
Planificarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de consultanță pentru implementarea sistemelor
de management conform standardelor ISO;

aug.2005-ian.2007

Director Sisteme de Management – RELIANS Corp. SRL
Consultanță pentru implementarea sistemelor de management din familia ISO;
Organizarea sesiunilor de formare în domeniul calității: planificarea programelor de formare, organizarea
logistică (locații, lectori, cursanți), realizarea documentațiilor specifice (rapoarte, procese vervale, cereri,
suporturi de curs etc.);
Training cu privire la implementarea sistemelor de managementul calității;
Coordonarea echipei de consultanți sisteme de management;

oct.2002-iul.2005

Consultant – RELIANS Corp. SRL
Consultanță pentru întreprinderile privare și administrațiile publice în identificarea și accesarea de fonduri
nerambursabile;
Elaborarea documentațiilor specifice pentru accesarea diferitelor programe de finanțare: PHARE, SAPARD,
RICOP, WorldBank, programe guvernamentale etc.;
Consultanță în implementarea proiectelor finanțare;

feb.2002-iun.2002

Reprezentant vânzări – MIND Software SRL
Dezvoltarea și implementarea strategiei de dezvoltare a pieței pentru produse noi;

aug.2001-feb.2002

Economist – COMAT SA
Elaborarea și implementarea strategiei de marketing;

Educaţie şi formare
2005-2007

Master – Specializarea „Managementul calității în insituțiile publice”
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași

2001-2002

Studii aprofundate – Specializare „Managementul Resurselor Umane”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

1997-2001

Specializarea „Managementul firmei”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Economie și Administraea Afacerilor

mar.-apr.2010
iul. 2008
mar.2008

Formator – AJOFM Iași
Management eficient – CODECS
Management de proiect – CODECS

oct.2007

Workshop „Investors in People – Promotion and Development in Romania” – ANIMMC

iun.2007

Effective Management Consulting – ANIMMC

mar.2006

Asigurarea calității – ROCA

apr.2004

Specialist pentru sisteme de managementul calității – TUV Rheiland România

dec.2003

Auditor intern pentru sisteme de managementul calității – TUV Rheiland România

