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INFORMAŢII PERSONALE MAHA LIVIU-GEORGE  
 

  Bd. Carol I, nr. 22, Corp B, parter, B334, Iași, România  

 0040-232-201412     0040-744-637847        

 mlg@uaic.ro 

http://www.feaa.uaic.ro/ro/main/personal_page/36  

Skype: mlgeorgeus  

Sexul M | Data naşterii 04/06/1977 | Naţionalitatea Română  
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

POZIŢIA VIZATĂ 
ABILITARE – DOMENIUL DE DOCTORAT: 

ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE 

1999 - prezent  Cadru didactic universitar (1999-2000: cadru didactic asociat, 2000 – 2003: 
preparator universitar, 2003 - 2006: asistent universitar, 2006 - 2013: lector 
universitar, 2013 – 2015: conferențiar universitar, 2015 – prezent: profesor 
universitar )  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Departamentul de Economie și Relații Internaționale, Bd. Carol I, nr. 11, Iași, www.uaic.ro  

▪ Titular al disciplinelor : IF: Integrare economică, Tehnici de comerţ exterior, Mediul european al 
afacerilor, Mediul internațional de afaceri, Strategii de afaceri pe piața europeană, Managementul 
fondurilor structurale și de coeziune, Economie politică etc.; IFR: Economie, Afaceri internaționale, 
Strategii de afaceri pe piața europeană; ID: Microeconomie, Macroeconomie, Relații Economice 
Internaționale (activităţi de predare și evaluare, coordonare de lucrări de licenţă și disertație, stagii de 
practică, activități tutoriale etc.) 
▪ Activit ăţi de cercetare  (domenii de interes: migrația internațională a forței de muncă, procesul de 

integrare economică, comerțul internațional, tranzacțiile internaționale cu servicii, internaţionalizarea 
firmelor, extinderea Uniunii Europene, piaţa unică europeană, politica de dezvoltare regională, 
fondurile structurale și de coeziune etc.) 
▪ Colaborator al Centrului de Studii Europene (iniţierea şi coordonarea programului de masterat: 

Dezvoltare Regională, dezvoltarea şi monitorizarea acţiunilor de formare profesională, cercetare şi 
informare în domeniul studiilor europene, managementul proiectelor etc.) 
▪ 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 Formare Continuă, Învățământ la 
Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
coordonator al programelor de licență și masterat în domeniul Economie și afaceri internaționale, 
membru al Comisiei speciale a Senatului Universitar pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor 
universitatii în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie  etc.  

Învăţământ superior şi cercetare  

2006 - 2012  Consultan t, administrator firm ă   
SC SOLUTIONS INVEST GROUP SRL, Str. Gh. Asachi, Nr. 14, Iaşi   

▪ Consultant – finanţări europene, managementul proiectelor   
Consultanţă de afaceri şi management  

1999 - 2001  Consultant  
SC ROSERV Consulting SRL Iași   
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 
 
 
 

▪ Consultant – finanţări europene, managementul proiectelor   
Consultanţă de afaceri şi management  

2000  Economist  – transporturi și expedi ții interna ționale   
SC HOFFER IMPEX SRL Iaşi, Str. Aurel Vlaicu, nr. 77, Iași, jud. Iași  

▪ Negocierea de contracte de transport internaţional   
Transporturi şi expediţii internaţionale  

  

2010 - 2012  Certificat de absolvire a programului de cercetare postdoctorală în 
cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de 
formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE), contract de 
finanțare nr. POSDRU/89/1.5/S/61755  

8

Academia Română   

▪ Tema de cercetare: Politica comercială strategică în contextul globalizării economice: evaluare și 
perspective, tutore: prof.univ.dr. Vasile COCRIȘ   

2000 - 2009  Doctor în Domeniul fundamental: „Științe economice”, Domeniul de 
doctorat: „Economie”  

8

Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor   

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

1999 - 2000  Diploma de Studii Aprofundate, Specializarea „Tehnici şi uzanţe în 
comerţul intraeuropean”  

7

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor   

▪ Noua teorie a comerţului internaţional, Integrare europeană, Investiţii internaţionale, Drept comunitar 
etc.   

1995 - 1999  Diploma de Licenţă în Ştiinţe Economice, Specializarea „Relaţii 
Economice Internaţionale”  

6

Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor   

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

  
1991 - 1995  Diplomă de Bacalaureat 

 Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, judeţul Suceava   

 ▪ Discipline de cultură generală, profil: Matematică - Fizică 
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COMPETENȚE PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 
Prof.univ.dr. Liviu-George MAHA 

Limba(i) maternă(e) Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C1  C1  C1  C1  C1  
  

Limba franceză B2  C1  B2  B2  B2  
  

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

Competenţe de comunicare  ▪ bune competen țe de comunicare  orală (desfășurarea de activități de predare, prezentarea de 
lucrări științifice, activități de tutoriat și îndrumare etc.); 
▪ bune competen țe de comunicare  în scris  (realizarea de cursuri, lucrări pratice, alte materiale 

didactice, publicarea de articole de specialitate, desfășurarea de activități de predare și evaluare 
specifice învățământului la distanță și celui cu frecvență redusă etc.); 
▪ adaptabilitate la medii multiculturale  (participarea la stagii și programe intensive în străinătate, 

colaborarea cu studenți și cercetători străini);  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
▪ leadership  (activități de voluntariat în cadrul organizațiilor studențești în perioada studiilor, 

coordonarea echipelor de implementare 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 naționale și internaționale, 

coordonarea de proiecte de mobilități, cercetare științifică și dezvoltare instituțională, inițierea și 
coordonarea de programe de studii); 
▪ spirit de echip ă (organizarea de evenimente în colaborare cu asociații, instituții publice, universități, 

colaborări în cadrul proiectelor de cercetare); 
▪ spirit inovator și dinamic  (lansarea de proiecte, implicarea în activități extraprofesionale); 

▪ experien ță în domeniul managementului de proiect și de echip ă (director sau membru al 
echipei de implementare a peste 15 proiecte naționale sau internaționale de cercetare, mobilități, 
dezvoltare instituțională etc.). 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ capacitate de analiz ă (activitatea de cercetare științifică); 

▪ competen țe pedagogice  (activitatea didactică); 
▪ o bun ă cunoa ştere a proceselor de control al calit ăţii  (membru al Comisiei de asigurare a calității 

din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, membru al Comisiei speciale pentru 
revizuirea și adaptarea regulamentelor Universității în raport cu legislația în vigoare și strategia 
proprie etc.); 

Competenţe informatice  ▪ bune competen țe de utilizare a Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint etc.), Microsoft 
Project  etc. 

Alte competenţe  ▪ capacitate de a lucra în program prelungit și atipic ;  

▪ mobilitate profesional ă;  

▪ interes pentru ameliorarea preg ătirii profesionale și diversificarea competen țelor . 

Permis de conducere  ▪ B 


