Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume/Prenume

Droj Laurenţiu

Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia

română

Data naşterii
Sex

masculin

Experienţa profesională
Perioada

2016 –

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Conferențiar universitar doctor
Activitate de predare cursuri și seminarii la Facultatea de Ştiinţe Economice: Gestiunea
Financiară a Întreprinderii, Finanțele întreprinderii, Evaluarea Întreprinderii, Diagnostic
Financiar și Evaluare, Company Finances, Inginerie financiară, Investitii,

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr. 1 , Oradea

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Instituţie de învăţământ superior

Perioada

2013 – 2016

Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa angajatorului
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Lector universitar doctor
Activitate de predare cursuri și seminarii la Facultatea de Ştiinţe Economice: Gestiunea
Financiară a Întreprinderii, Finanțele întreprinderii, Analiză economică financiară, Evaluarea
Întreprinderii, Diagnostic Financiar și Evaluare, Financial management of the company, Audit
financiar
Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr. 1 , Oradea
Instituţie de învăţământ superior

2002 – 2003, 2005 – 2013
Asistent universitar

Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și

Activitate de predare seminarii la Facultatea de Ştiinţe Economice: Gestiunea Financiară a
Întreprinderii, Analiză economică financiară, Evaluarea Întreprinderii şi cursurile de
Dezvoltare Regională, Amenajarea Teritoriului, Proiectare Teritorială în cadrul Facultăţii de
Istorie - Geografie si Relaţii Internaţionale.
Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr. 1 , Oradea
Instituţie de învăţământ superior

Responsabilități
2017- prezent
Numele și adresa AM

Evaluator extern şi expert control şi monitorizare implementare în cadrul programului de
finanţare a Băncii Mondiale - Romania Secondary Education Project (ROSE)
Evaluare proiecte de finanţare – 25 proiecte

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Expert cu funcţie de Control şi Monitorizare – 14 proiecte

Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa AM

2017- prezent
Evaluator extern în cadrul programului de finanţare Interreg ENPI Romania-Hungary
Programme 2014-2020
Evaluare proiecte strategice – Evaluare Proiecte de finanțare strategice pe primul apel de
propuneri – domeniul infrastructură de drumuri

Perioada
Funcția sau postul ocupat

Regional Office for Cross-border Cooperation Oradea

Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa AM

2016- prezent
Evaluator extern în cadrul programului de finanţare Interreg IPA Romania –Serbia
Programme 2014-2020

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Evaluare proiecte strategice – 5 proiecte de finanțare strategice pe primul apel de propuneri
Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2009 – 2013
Evaluator extern în cadrul programului de finanţare Hungary-Romania Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, finanţat prin ERDF

Numele şi adresa angajatorului

- - Evaluator a 20 proiecte (note conceptuale) și a 5 documentații complexe a unor proiecte
majore de infrastructură în cadrul apelului de propuneri HURO/0802

Tipul activităţii sau sectorul de
activitat

- Evaluator a 9 proiecte de finanţare în cadrul apelului de propuneri HURO/0901

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

- Evaluator a 19 proiecte de finanțare în cadrul apelului de propuneri HURO/1001
- Membru al echipei de experţi evaluatori externi pe perioada 2007-2013
Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning (VÁTI
Kht), Territorial Co-operation Programmes Division, Joint Technical Secretariat, Hungary –
Romania CBC Programme
Instituţie publică guvernamentală

2009 - 2013
Evaluator extern în cadrul programului de finanţare Hungary-Romania-Slovakia-Ukraine
ENPI Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013, finanţat prin ERDF

Numele şi adresa angajatorului

- Evaluator a 10 proiecte majore de infrastructură în cadrul Primului apelul de propuneri
- Evaluator a 16 proiecte majore de infrastructură în cadrul apelul de propuneri 2011
- Membru al echipei de experţi evaluatori externi pe perioada 2007-2013
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning (VÁTI
Kht)
Territorial Co-operation Programmes Division
Joint Technical Secretariat, Hungary – Romania-Slovakia-Ukraine ENPI Cross Border
Cooperation Programme Programme

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Instituţie publică guvernamentală
2006-Prezent
Director executiv

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate i

-

Consultanță în afaceri și management, evaluare bunuri mobile și imobile(membru titular
ANEVAR EPI și EBM)

-

Identificarea oportunităților de investiții

-

Identificarea surselor de finanțare pentru proiecte în domeniul infrastructurii.

-

Elaborarea documentațiilor(cererea de finanțare, studii de afaceri și marketing, studii de
fezabilitate,analize cost beneficiu, etc.) pentru accesarea fondurilor de finanțare EU,
internaționale sau naționale în diverse domenii de activitate: infrastructură de afaceri,
infrastructură de turism și agrement, infrastructură în domeniul industrial, energie,
educație, Industrie alimentară, agricultură, etc.: Valoarea totală a proiectelor propuse
spre finanțare și implementare este de peste 60 milioane EUR.

-

Management de proiect în cadrul investițiilor publice sau private în cadrul a peste 100
proiecte

-

Evaluarea proprietăților imobiliare(rezidențiale, comerciale, industriale, logistice, agricole,
etc.) și a bunurilor mobile

-

Studii și soluții bazate pe GIS pentru sectorul public și privat

SC UrbanGis Consulting SRL,
Companie Privată – consultanță în afaceri și management de investiții

Perioada

2008 – 2009

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sector de
activitate
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şef serviciu
Coordonare şi supervizare proiecte de finanţare
o Vito - Vital Towns – finanţare Interreg IVC - Valoare aproximativă proiect 90.000 Euro. Rol în
proiect: coordonator proiect
o European Defense System – finantare Cultura 2000 – Valoare aproximativă proiect 120.000
Euro Rol în proiect: coordonator proiect.
o Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic – “Cetatea Oradea,
Complex cultural turistic european – Faza I” – Valoare 10.668.078 Euro, depus în cadrul
Programului Operaţional Regional axa 5.1 Rol în proiect: coordonator proiect.
o „Amenajare Parc Dendrologic în Şanţul Cetăţii Oradea” – finanţat prin Administraţia Fondului
de Mediu – valoare 1.585.930 RON Rol în proiect: coordonator activităţi economice.
o Îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea – Debrecen – Studiu de
Fezabilitate - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea – OTIP finanţat în cadrul programului
Phare CBC Romania-Ungaria - 163.000 EUR. Rol în proiect: expert tehnic dezvoltare
economică
o Reabilitare si Modernizare - Ambulatoriu Spital Municipal – proiect depus în cadrul POR axa
3.1 „Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate„ - 1.217.143
EUR. Rol în proiect: coordonator activităţi administrative.
Primăria Municipiului Oradea – Direcţia Dezvoltare Durabilă - Serviciul Dezvoltare Infrastructură,
Piaţa Unirii nr.1, 410100, Oradea, Bihor, România
Administraţie publică locală

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
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2007- 2008
şef serviciu
Coordonare şi supervizare proiecte de finanţare
o Hist. Urban + Revitalization of Historical Cities – finanţare Interreg CADSES IIIB - valoare
proiect aprox. 2.000.000 EURO (finanţare Oradea 99.726 EUR) Rol în proiect: expert tehnic
dezvoltare urbană
o European Defense System – finantare Cultura 2000 – Valoare aproximativă proiect 120.000
Euro Rol în proiect: coordonator proiect.
o Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic – “Cetatea Oradea,
Complex cultural turistic european – Faza I” – Valoare 10.668.078 Euro, depus în cadrul
Programului Operaţional Regional axa 5.1 Rol în proiect: coordonator proiect.
o „Amenajare Parc Dendrologic în Şanţul Cetăţii Oradea” – finanţat prin Administraţia Fondului de
Mediu – valoare 1.585.930 RON Rol în proiect: coordonator activităţi economice.
o Asistenţă tehnică pt. proiectul “Revitalizarea şi Introducerea în circuitul turistic a Cetăţii Oradea –
Faza I” finanţat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei - 1.312.000 RON
Rol în proiect: coordonator proiect.
o Asistenţă tehnică pt. proiectul “Reabilitare, modernizare si echipare Liceu Teologic Reformat
Lorantfi Zsuzsanna” finanţat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei 221.400 RON Rol în proiect: coordonator proiect.
o Asistenţă tehnică pt. proiectul “Reabilitare, modernizare si echipare Liceu Teologic romanocatolic Szent Laszlo” finanţat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei 221.400 RON. Rol în proiect: coordonator proiect.
o Oradea – Cultură şi diversitate – finanţat de către Fondul Cultural Elveţian – 15.400 CHF Rol în
proiect: coordonator activităţi economice.
o Îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri transfrontaliere Oradea – Debrecen – Studiu de
Fezabilitate - Parcul Industrial Transfrontalier Oradea – OTIP finanţat în cadrul programului
Phare CBC Romania-Ungaria - 163.000 EUR. Rol în proiect: expert tehnic dezvoltare economică
o Reabilitare si Modernizare - Ambulatoriu Spital Municipal – proiect depus în cadrul POR axa 3.1
„Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate„ - 1.217.143 EUR.
Rol în proiect: coordonator activităţi administrative.
+ Coordonarea relaţiilor cu potenţialii investitori (Hanil-Samsung, CTP, Kaufland, etc.)
Administratia Imobiliară Oradea – Serviciul Management Programe şi Relaţii cu Investitorii şi IMMurile, Piaţa Unirii nr.1, 410100, Oradea, Bihor, România
Administraţie publică locală

2006-2007
şef birou
Coordonator şi membru al echipelor de coordonare proiecte şi programe de finanţare din
domeniu patrimoniu, urbanism, cultura:
o Hist. Urban + Revitalization of Historical Cities – finanţare Interreg CADSES IIIB valoare proiect aprox. 2.000.000 EURO Rol în proiect: expert tehnic dezvoltare
urbană
o European Defense System – finantare Cultura 2000 – Valoare aproximativă proiect
120.000 Euro Rol în proiect: coordonator proiect.
Coordonare şi supervizare activitate „Muzeul Cetăţii” şi „Biblioteca Cetăţii”
Coordonare evenimente culturale, ştiinţifice
Realizare documentaţii: caiet sarcini, studii fezabilitate, studii economice etc.
Primăria Oradea – Direcţia Patrimoniu, Piaţa Unirii nr.1, 410100, Oradea, Bihor, România
Administraţie publică locală

2002 – 2006

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

consilier
-

Coordonare a două proiecte de finanţare (Cetatea Oradea – Renaşterea unei Legende şi
Cetatea Oradea - Tezaur al tradiţiilor populare, finanţate în cadrul programului „Living
Heritage” finanţat prin intermediul Fondului de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice)

-

Membru în echipa de proiect în proiectele: „Votaţi pentru bicicletă”, finanţat în cadrul
programului Life Environment

-

Consultanţă şi menţinere de relaţii cu primarii din cadrul Zonei Metropolitane Oradea

-

Realizare documentaţii: caiete sarcini, studii fezabilitate, analiye economiceetc.

Primăria Oradea – Instituţia Arhitectului Șef, Piaţa Unirii nr.1, 410100, Oradea, Bihor, România
Administraţie publică locală

2001-2002
Coordonator Relatii Export
Relaţii cu clienţii externi, organe vamale, comisionari vamali
SC Tricostar SA
Privat
1999 - 2000
Director Vânzări
Relaţii cu clienţii. Cercetare piaţă privind noi produse. Coordonare echipa vânzări
SC Autentic SRL
Privat - Marketing şi Publicitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2009 - 2012
Doctor în Finanţe cu tema de doctorat: „ Contribuții la metodologia de analiză, selecție și finanțare a
proiectelor de investiții din fonduri structurale europene”

Domenii principale studiate /

Finanţe

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
România
2003 – 2004

Calificarea / diploma obţinută

Master of Arts in Urban Development and Management

Domenii principale studiate /

Urban Management and Development (UMC 10)

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) Rotterdam şi Erasmus University
Rotterdam, The Netherlands
2002-2005
Diplomă de studii aprofundate - Masterat

Domenii principale studiate /

Management organizaţional

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

Universitatea Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice. Masterat
1997-2001

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă

Domenii principale studiate /

Finanţe - Asigurări

competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

Universitatea Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

1994-1997

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat

Domenii principale studiate /

Informatică

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

Colegiu Tehnic „Traian Vuia” Oradea

învăţământ / furnizorului de formare

FORMARE

Perioada

2015

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate /

Curs Evaluator Proiecte

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

TSI Consultanță și trening SRL

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2009

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate /

Curs Evaluarea Bunurilor Mobile

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

ANEVAR - Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2009

Calificarea / diploma obţinută

-

Domenii principale studiate /

Curs Planning of Public Procurement Projects, Common Procurement Vocabulary, Conflict of
interest, E-procurement (RTP33373)

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
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Directoratul General pentru Extindere al Comisiei Europene prin TAIEX

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2009

Calificarea / diploma obţinută

-

Domenii principale studiate /

Curs Achiziţii electronice în România. Licitaţii pentru lucrări şi servicii. Management de contract
(RTP34173)

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

Directoratul General pentru Extindere al Comisiei Europene prin TAIEX

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Domenii principale studiate /

Curs Evaluarea Proprietăților Imobiliare

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

ANEVAR - Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire nr. 0013562

Domenii principale studiate /

Curs Manager Proiect

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-Napoca

învăţământ / furnizorului de formare
Perioada

2007

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Domenii principale studiate /

Project Management for European Funds

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

Universidad Francisco de Victoria, Madrid, Spain

învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă

Domenii principale studiate /

Managementul proiectului şi comunicarea cu audienţe externe

competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada

Fundaţia Carpatică şi Fundaţia pentru Partneriat

2002

Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Domenii principale studiate /

EIA in the context of the Preparation of Municipal Environmental Investment Projects
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competente dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Mott Mac Donald,
Environmental Resources Management (ERM), UK
KPMG Bucharest
Water Training Center of Bucharest (CFPPDA)

Aptitudini şi competente
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

Engleză
Italiană
(*) Cadrului

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

-

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris
Exprimare

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

european de referinţă pentru limbi

Capacitate de lucru în echipe multidisciplinare şi multinaţionale
Capacitate de adaptare la situaţii, locaţii noi
Buna capacitate de comunicare

Capacitate de lucru în condiţii de stres
Experienţă în coordonarea unei echipe în lucrul pe proiecte de finanţare dar şi în cadrul instituţiei
Capacitate organizatorică
Experienţă în redactarea şi managementul proiectelor de finanţare
Experienţă în realizarea de studii economice, analize financiare, analize cost beneficiu, studii de
fezabilitate, expertize, documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluări în domeniul
investiţiilor şi a proiectelor.
Expertiză în domeniul managementului urban şi revitalizării urbane
Competenţe: pachetul Microsoft Office, pachetul Adobe, Corel Draw, Geomedia, ArcGIS, etc.

Categoria B
Membru al următoarei organizaţii profesionale:
+ ANEVAR – Uniunea Națională a Evaluatorilor din România
+ACCENT – Asociația pentru Cultură, Educație și Dezvoltare Oradea - Președinte executiv
+ Societatea Economică Română

dr. ec. Laurențiu Droj

08.03.2018
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