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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/faculty/liviu-george-maha/   

Skype: mlgeorgeus  

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

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD 

– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 

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, 2017 – prezent: abilitat în domeniul: Economie și afaceri 

internaționale)  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 

Departamentul de Economie și Relații Internaționale, Bd. Carol I, nr. 11, Iași, jud. Iași, www.uaic.ro  

▪ Titular al disciplinelor: IF:  Politici, instituții și reglementări în comerțul internațional, Strategii de 

afaceri pe piața globală, Strategii de afaceri pe piața europeană, Managementul proiectelor 

internaționale, Mediul european al afacerilor, Finanțarea afacerilor pe piața europeană, 

Managementul fondurilor structurale și de coeziune etc.; IFR: Economie etc.; ID: Microeconomie, 

Macroeconomie; Școala Doctorală:  Epistemologie, Academic Writing, Cercetări avansate în 

Economie și afaceri internaționale (activităţi de predare și evaluare, consultații, coordonare de lucrări 

de licenţă și disertație, stagii de practică, activități tutoriale, participare în comisii de finalizare a 

studiilor etc.) 

▪ Activităţi de cercetare (domenii de interes: reziliența economică, migrația internațională a forței de 

muncă, procesul de integrare economică, mediul de afaceri, comerțul internațional, 

internaţionalizarea firmelor, piaţa unică europeană, fondurile structurale și de coeziune etc.) 

▪ Colaborator al Centrului de Studii Europene (iniţierea şi coordonarea programului de masterat: 

Dezvoltare Regională, dezvoltarea şi/sau 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 (2012-

2016 și 2020-prezent), membru al Biroului Senatului  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

(2020-prezent), membru al Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (2008-

prezent), membru al Consiliului Centrului de Studii Europene (2008-2016), membru al Consiliului 

Departamentului de Economie și Relații Internaționale (2008-prezent), Director al Departamentului 

pentru Formare Continuă, Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă din cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2013-prezent),  membru al Comisiei speciale a Senatului 

Universitar pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor universității în raport cu legislația în vigoare 

și strategia proprie (2016-2020), coordonator/tutore al programelor de licență și masterat în domeniul 

Economie și afaceri internaționale etc.  

Învăţământ superior şi cercetare  

 

mailto:mlg@uaic.ro
http://www.feaa.uaic.ro/faculty/liviu-george-maha/
http://www.uaic.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

  

 

 

 

 

2006 - 2012  Consultant, administrator firmă   

S.C. SOLUTIONS INVEST GROUP S.R.L. Iaşi 

▪ Consultant – finanţări europene, managementul proiectelor   

Consultanţă de afaceri şi management  

1999 - 2001  Consultant 

S.C. ROSERV Consulting S.R.L. Iași   

▪ Consultant – finanţări europene, managementul proiectelor   

Consultanţă de afaceri şi management  

2000  Economist – transporturi și expediții internaționale  

S.C. HOFFER IMPEX SRL Iaşi  

▪ 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)  

8  

Academia Română (în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de 

Vest din Timișoara și Universitatea „Ovidius” din Constanța) 

▪ 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  Diplomă de Studii Aprofundate, Specializarea „Tehnici şi uzanţe în 

comerţul intraeuropean”  

7  

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

▪ Discipline studiate: Noua teorie a comerţului internaţional, Integrare europeană, Investiţii 

internaţionale, Drept comunitar etc.   

1995 - 1999  Diplomă de Licenţă în Ştiinţe Economice, Profilul Economic-Modul 

Relații Economice Internaționale, Specializarea „Tranzacţii 

Internaţionale”  

6  

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

▪ Discipline de cultură economică generală şi discipline de specialitate din domeniul relaţiilor 

economice internaţionale   
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Alte programe de formare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1991 - 1995  Diplomă de Bacalaureat                                                                                              3 6  

 Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, judeţul Suceava    

 

 

 

▪ Discipline de cultură generală, profil: Matematică - Fizică  

2019  Certificat de absolvire   

Institutul Național de Control Intern din România   

▪ Curs de pregătire și perfecționare profesională: Implementarea Sistemului de Control Intern 

Managerial. Performanțe şi managementul riscului, conform prevederilor OSGG nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice   

2016  Certificat de absolvire  

Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Diplomatic Român   

▪ Curs de formare în domeniul: Diplomație și relații internaționale   

2013  Certificat de participare  

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca   

▪ Programul de instruire și formare a competențelor în managementul și în tehnologia 

Învățământului la Distanță (ID) și Învățământului cu Frecvență Redusă (IFR)   

2010  Certificat de absolvire (M.M.F.P.S. și M.E.C.I.)  

S.C. Development Training Consulting S.R.L.   

▪ Program de specializare: Manager proiect (cod COR: 241919)   

2010  Certificat de absolvire  

Centrul pentru Învățământ Deschis la Distanță și Conversie Profesională (IDESC)  

▪ Curs de pregătire: Tehnologia Învățământului Deschis la Distanță   

2010  Certificat de absolvire (M.M.F.P.S. și M.E.C.I.)  

S.C. Euro Didactica S.R.L.   

▪ Program de specializare: Formator (cod COR: 241205)   

2007 - 2008  Certificat de absolvire (M.M.F.P.S. și M.E.C.I.)  

IRECSON   

▪ Program de perfecționare: Manager în activitatea de turism (cod COR: 122501)   

1995 - 1999  Modul de formare psihopedagogică   

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

▪ Discipline din cadrul modulului psihopedagogic: Psihologie școlară, Pedagogie, Metodică, 

Practică pedagogică  
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COMPETENȚE PERSONALE   

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba engleză B2 C1  B2  C1  B2  

  

Limba franceză B1  C1  B1  B2 B1  

  

 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 competențe de comunicare orală (desfășurarea de activități de predare, prezentarea de 

lucrări științifice, activități de tutoriat și îndrumare etc.); 

▪ bune competențe de comunicare în scris (realizarea de cursuri, lucrări practice, 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: 

SUA, Spania, Germania, Polonia, Grecia, Cipru etc.; colaborarea cu studenți, doctoranzi și 

cercetători postdoctorat străină: Bulgaria, Georgia, Ucraina etc.; colaborarea cu cadre didactice și 

cercetători străini: Olanda, Germania, Ucraina, Spania etc.).  

 

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 etc.); 

▪ 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, coordonarea unor comisii de admitere la studii de licență, 

masterat și/sau docctorat etc.); 

▪ spirit de echipă (organizarea de evenimente în colaborare cu reprezentanți ai unor asociații, instituții 

publice, universități, colaborări în cadrul proiectelor de cercetare, mobilități și dezvoltare instituțională 

etc.); 

▪ spirit inovator și dinamic (lansarea de proiecte, implicarea în activități extraprofesionale, inițierea și 

dezvoltarea unor programe de studii sau de formare continuă, introducerea programelor de 

cercetare postdoctorală avansată în cadrul universității etc.); 

▪ experiență în domeniul managementului de proiect și de echipă (director sau membru al 

echipei de implementare a peste 30 proiecte naționale sau internaționale de cercetare, mobilități, 

dezvoltare instituțională etc.). 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

▪ capacitate de analiză (activitatea de cercetare științifică, implicarea în îmbunătățirea cadrului de 

reglementare la nivelul universității etc.); 

▪ competențe pedagogice (rezultate foarte bune în ceea ce privește activitatea didactică, prin prisma 

evaluărilor anuale realizate de studenți și a rezultatelor obținute de aceștia, perfecționarea continuă a 

competențelor în acest domeniu, prin participarea la diferite programe de formare în domeniu, 

inclusiv în ceea ce privește tehnologiile specifice învățământului la distanță și cu frecvență redusă 

etc.); 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (membru al Comisiei de asigurare a calității 

din cadrul FEAA, membru al Comisiei speciale pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor 

Universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie etc.). 
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ALTE ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE RELEVANTE: 

 

 

a) Rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică (conform Listei de lucrări): 

 

 Articole publicate în reviste cotate ISI – 12 articole, din care 10 publicate în reviste indexate ISI cu factor de impact nenul 

(Q2 – 6 articole, Q3 – 2 articole, Q4 – 2 articole); 

 Articole publicate în volume ISI Proceedings – 15 articole; 

 Articole publicate în reviste BDI – 20 articole; 

 Cărți – 7 cărți, din care 2 de unic autor și 1 de prim autor. 

 

b) Rezultate obținute în activitatea de conducere de doctorat și management al Școlilor Doctorale: 

 

 Numărul de teze finalizate – Nu este cazul (conducător de doctorat afiliat la Școala Doctorală de Economie și Administrarea 

Afacerilor din anul 2017); 

 Valoarea științifică a tezelor îndrumate (cu specificarea a cel puțin trei teze), pe baza unor indicatori consacrați, precum citări în 

sistemul ISI, factor Hirsch etc. – Nu este cazul; 

 Participarea în 12 comisii de susținere publică a tezei de doctorat, din care 11 în România (Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași – 9, Academia de Studii Economice – 1, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 1) și 1 în străinătate 

(Universidad Complutense de Madrid, Spania); 

 Participarea în 4 comisii de abilitare (Academia de Studii Economice – 3, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 1); 

 Activitatea în cadrul Școlilor Doctorale sau în proiecte de susținere a activității acestora: 

o Coordonarea a 7 doctoranzi în stagiu, domeniul de doctorat: Economie și afaceri internaționale, în cadrul Școlii 

Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor; 

o Participarea în peste 30 comisii de îndrumare a doctoranzilor înmatriculați la Școala Doctorală de Economie și 
Administrarea Afacerilor în domeniile Economie și Economie și afaceri internaționale; 

o Membru al Comisiei centrale de admitere la studii doctorale în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

(2020); 

o Membru al Comisiei de admitere la studii doctorale a românilor de pretutindeni în cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2018-2020); 

o Membru al Comisiei de admitere la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor (Secretar: 2012-

2017, Membru – domeniul Economie și afaceri internaționale: 2018-2020); 

o Întocmirea Raportului de evaluare internă (conform standardelor ARACIS) a domeniului de doctorat pentru 

domeniul de doctorat Economie și afaceri internaționale și participarea la realizarea dosarului pentru Școala 

Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor (2019); 

o Desfășurarea de activități cu caracter administrativ (state de funcții, fundamentare financiară a posturilor din 

cadrul acestora, planuri de învățământ etc.) în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor (2005-

2012); 

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

Project etc. 

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

▪ mobilitate profesională;  

▪ interes pentru ameliorarea pregătirii profesionale și diversificarea competențelor. 

Permis de conducere  ▪ Categoria B. 
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o Membru al Comisiei electorale pentru alegerile din cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor 

(2016); 

o Predarea de discipline obligatorii (Epistemologie) și opționale (Academic Writing II, Cercetări avansate în 

EAI) incluse în planul de învățământ; 

o Participarea la alegerea soluției, derularea procedurilor de achiziție și implementarea în cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a aplicațiilor software antiplagiat (Blackboard, Turnitin); 

o Director al Proiectului nr. CNFIS-FDI-2017-0084 cu titlul: „Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi 

implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi”, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, 2017; 

o Director al Proiectului nr. CNFIS-FDI-2016-0021 cu titlul: „Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi 

implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi”, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, 2016; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului: Perfecţionarea managementului activităţii de cercetare 

ştiinţifică în Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi – PERFECT, finanțat prin POS „Creșterea Competitivității 

Economice”, O.2.2.4: Întărirea capacității administrative, valoarea totală a proiectului: 400.000 lei, 2010; 

 Atragerea de tineri cercetători doctoranzi/cercetători postdoctorat: 

o 7 doctoranzi în stagiu și un cercetător postdoctorat înmatriculați la Școala Doctorală de Economie și 

Administrarea Afacerilor; 

o Inițierea și crearea cadrului de dezvoltare a programelor postdoctorale de cercetare avansată; 

o Inițierea, coordonarea sau participarea în echipe de implementare a unor proiecte care să contribuie la creșterea 

atractivității studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale de cercetare avansată. 

 Implicarea în organizarea de manifestări științifice ale Școlilor Doctorale: 

o Competiția 3MT – THREE MINUTE THESIS 2015, 2016 și 2017 (etapele organizate la nivelul Școlii Doctorale de 

Economie și Administrarea Afacerilor); 

o Conferinţa Internaţională a Şcolilor Doctorale din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 16 

decembrie 2015 (membru în Comitetul Științific, coordonator al echipei de organizare și manager al proiectului prin 

care a fost finanțată această manifestare științifică); 

o Summer School: Cross-border cooperation in preventing the deterioration of the environment. New challenges for 

the new generation, 17-24 iunie 2012, Cernăuți, Ucraina (membru al Comitetului de organizare); 

o Conferința Jean Monnet pentru tineri cercetători: Europe’s Challenges in a Globalised World, 7-9 mai 2009 

(membru al Comitetului de organizare); 

o Conferința Jean Monnet pentru tineri cercetători: Europe’s Challenges in a Globalised World, 31 octombrie 2008 

(membru al Comitetului de organizare); 

o Prima ediție a Conferinței Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor: Efecte economico-sociale 

ale aderării României la Uniunea Europeană, 17-19 noiembrie 2006, conferință cu participare internațională sprijinită 

financiar de CNCS (membru al Comitetului de organizare și manager al proiectului prin care a fost finanțată această 

manifestare științifică); 

o Conferința Jean Monnet pentru tineri cercetători: Modelul european în dezvoltarea României, mai 2005 (membru 

al Comitetului de organizare). 

 

c) Recunoașterea în comunitatea academică: 

 

 Numărul total de citări în lucrări indexate ISI/Web of Science: 65 citări (conform Anexei), din care: 

o 34 citări în jurnale indexate ISI cu F.I.>0 (Q1 – 7 citări, Q2 – 21 citări, Q3 – 4 citări, Q4 – 2 citări); 

o 15 citări în jurnale indexate ISI cu factor de impact nul, Web of Science Core Collection ESCI; 

o 16 citări în volume de lucrări indexate ISI. 
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 Factorul Hirsch: 

o Google Scholar: 212 citări (din care 167 în ultimii 5 ani), Factorul Hirsch (h-index) – 9 (8 pentru ultimii 5 ani); 

o Clarivate/Web of Science: 65 citări, Factorul Hirsch – 5. 

 Membru în comisiile de interes național sau internațional: 

o Registrul de Experți Evaluatori ARACIS – conducători de doctorat (domeniul de doctorat: Economie și afaceri 

internaționale); 

o Registrul Național de Evaluatori ARACIS – Comisia C6 Științe economice I (domeniul: Economie și afaceri 

internaționale); 

o Expert evaluator de proiecte de cercetare în cadrul Programului Nucleu, precum și în ceea ce privește Planul 

Naţional de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 – PNIII (Proiecte experimentale demonstrative – PED, 

Transfer la operatorul economic – PTE, Cecuri de inovare – CI etc.)  

o Membru al diferitelor grupuri tematice cu rol consultativ la nivelul Regiunii de Nord-Est în ceea ce privește 

elaborarea Programului Operațional Regional (2014-2020, 2021-2027), precum și membru al Rețelei de 

Evaluare din România (Ministerul Fondurilor Europene). 

 

 

d) Resurse financiare atrase pentru cercetarea științifică sau dezvoltarea Școlilor Doctorale: 

 

 Fonduri atrase prin proiecte de cercetare națională/internațională, fonduri private sau contracte de cercetare cu angajatori 

economici: 

o Membru al echipei de implementare a proiectului SHARE-ERIC (European Research Infrastructure 

Consortium): Main Survey SHARE Wave 8 in all 26 continental EU Member States, Grant Agreement Number 

– VS/2019/0332, finanțat de Comisia Europeană, Directoratul General pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri 

Sociale și Incluziune, valoarea proiectului: 2.023.075 EUR; 

o Director (Responsabil de proiect) al Proiectului de cercetare nr. 46/5548//01.11.2018: Sistem integrat de 

reducere a sărăciei și excluziunii sociale în mediul rural, finanțat din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020, implementat în parteneriat cu Institutul Național de 

Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale din București și S.C. CURS S.R.L., în perioada 2018-

2019, cu un buget efectiv cheltuit, conform devizelor postcalcul, de 233.886 lei (13 membri în echipa de 

implementare a proiectului, din care 2 doctoranzi); 

o Director (Responsabil de proiect) al Proiectului de cercetare nr. 3677/28.09.2018: Metodologie de monitorizare 

continuă a calității îngrijirii în instituțiile ce furnizează servicii de îngrijire de lungă durată, finanțat din Planul Sectorial 

de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru perioada 2018-2020, implementat în 

parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale din București și S.C. 

Novel Research S.R.L., în perioada 2018-2019, cu un buget efectiv cheltuit, conform devizelor postcalcul, de 

114.664 lei (5 membri în echipa de implementare a proiectului); 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0166: Advancing 

ground-breaking research in regional growth and development theories, through a resilience approach: towards a 

convergent, balanced and sustainable European Union (ReGrowEU), implementat în parteneriat cu Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Academia de Studii Economice din București, finanțat din PNCDI III – CNCS – 

UEFISCDI, buget (UAIC): 1.202.777 lei, nr. membri (UAIC): 22 (din care 3 doctoranzi), director de proiect: Peter 

NIJKAMP (Vrije Universiteit, Olanda); 

o Director al Proiectului de mobilități pentru cercetători nr. PN-III-P1-1.1-MC-2019-0006, finanțat din PNCDI III – 

CNCS – UEFISCDI, 2019, buget: 21.652 lei; 

o Director al Proiectului de mobilități pentru cercetători nr. PN-III-P1-1.1-MC-2018-0069, finanțat din PNCDI III – 

CNCS – UEFISCDI, 2018, buget: 19.481 lei;  

o Director al Proiectului de mobilități pentru cercetători nr. PN-III-P1-1.1-MC-2017-1029, finanțat din PNCDI III – 

CNCS – UEFISCDI, 2017, buget: 16.731 lei; 

o Membru al echipei de implementare a proiectului finanțat în cadrul Programului Parteneriate (PN II), Direcţia de 
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cercetare 9, Tipul proiectului PC: Personalităţi şi instituţii economice româneşti – valoare adăugată 

românească la identitatea europeană (EPIR), valoarea proiectului (UAIC): 262.912 lei, perioada de implementare 

a proiectului: 2007-2010; 

o Membru al echipei de implementare a proiectului: Grant CNCSIS tip A – Fundamentarea unui model 

metodologic de analiză preliminară pentru proiectarea și implementarea sistemelor de managamentul 

mediului și eco-audit în întreprinderile românești, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, perioada de 

implementare a proiectului: 2007-2008; 

o Membru al echipei de implementare a proiectului: Grant CNCSIS Tip Ac (Consorţiu) - Procesul de integrare a 

româniei în economia europeană. Dimensiuni istorice și contemporane, valoarea proiectului (UAIC): 129.000 

lei, perioada de implementare a proiectului: 2006-2008; 

o Director al proiectului: Grant CNCSIS tip Td (doctoranzi) – Impactul aderării la Uniunea Europeană asupra 

comerţului exterior al României, perioada de implementare a proiectului: 01.01.2005-31.12.2005; 

 Fonduri atrase prin proiecte de dezvoltare a programelor doctorale și post-doctorale: 

o Director al Proiectului POCU 380/6/13/123623: Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața 

muncii!, perioada de derulare: 2019-2020, valoarea proiectului: 2.757.761,00 lei, 156 beneficiari ai proiectului din 

toate școlile doctorale (domeniile de cercetare doctorală/postdoctorală) eligibile din cadrul IOSUD – Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (din care 118 doctoranzi și 38 cercetători postdoctorat); 

o Director al Proiectului POSDRU/187/1.5/S/155397: Prin burse doctorale spre o nouă generație de cercetători 

de elită, perioada de derulare: 01.07.2015-31.12.2015, valoarea proiectului: 2.757.761,00 lei, 125 doctoranzi 

beneficiari ai proiectului din toate școlile doctorale eligibile din cadrul IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197: Performanță și excelență în 

cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România, perioada de derulare: 

2014-2015, 32 beneficiari ai proiectului din cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor (23 

doctoranzi și 9 cercetători postdoctorat); 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/159/1.5/S/142115: Performanță și excelență în 

cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România, perioada de derulare: 

2014-2015, 29 beneficiari ai proiectului din cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor (21 

doctoranzi și 8 cercetători postdoctorat); 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/88/1.5/S/47646: Studii doctorale: portal spre o 

carieră de excelenţă în cercetare şi societatea cunoaşterii, perioada de derulare: 2010-2013, valoarea totală a 

proiectului: 16.712.795 lei, 180 beneficiari ai proiectului (doctoranzi provenind din toate școlile doctorale din cadrul 

IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași); 

o Director al Proiectului Leonardo da Vinci: Instruirea profesională a tinerilor în euromarketing, valoarea 

proiectului: 28.200 EUR, perioada de desfășurare a activităților: 2006-2007, mobilități pentru studenți și 

doctoranzi ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

o Director al Proiectului Jean Monnet destinat tinerilor cercetatori: Romania’s integration in the European 

Union: costs and benefits, valoarea proiectului: 13.500 EUR, perioada de desfăşurare a activităţilor: 2006-2007, 

stagii de cercetare în Uniunea Europeană pentru tineri cercetători și doctoranzi; 

o Director al proiectului: Grant finanţat de MEdC pentru organizarea Conferinţei cu tema: Efecte economico-

sociale ale aderării României la Uniunea Europeană în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2006; 

o Director al proiectului: Grant Jean Monnet destinat tinerilor cercetători – tema proiectului: Romanian 

economical and political institutions and integration’s issues, valoarea proiectului: 11.900 EUR, perioada de 

desfăşurare a activităţilor 2004-2005. 

 Alte proiecte de mobilități și dezvoltare instituțională care au avut un impact pozitiv asupra școlilor doctorale: 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului Jean Monnet Network ENACTED: European Union and its 

neighbourhood. Network for enhancing EU’s actorness in the Eastern borderlands, Erasmus+ project 2017-2625, 

director de proiect: prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, perioada de implementare: 2017-2020, buget (UAIC): 

411.255 lei; nr. membri UAIC: 17 (din care X doctoranzi); 
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o Membru al echipei de implementare a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0540: Implementarea unor mecanisme 

moderne pentru evaluarea calităţii proceselor de predare şi evaluare didactică din perspectiva principiilor 

sustenabilităţii în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Fondul de Dezvoltare Instituțională, 2019; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0180: Calitate în educație prin 

responsabilitate socială și etică în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) – ReSoNor-Etic-UAIC, Fondul 

de Dezvoltare Instituțională, 2018; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului CNFIS-FDI-2018-0048: Dezvoltarea şi sprijinirea spiritului 

antreprenorial în rândul studenţilor şi absolvenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Fondul de Dezvoltare 

Instituțională, 2018; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului Erasmus Mundus: Inter-Academic Network Erasmus 

MundUS (IANUS), 2016; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului Erasmus Mundus: European Mobility with Neighbouring 

ReGion in the East (EMERGE), 2015; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului Jean Monnet – Modul: Regional programs of development 

and management in European Union, valoarea proiectului: 21.000 euro, director de proiect: Sînziana 

BĂLŢĂTESCU, 2009-2012; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului Jean Monnet – Centru de Excelenţă Jean Monnet, Centrul 

de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, valoarea proiectului: 75.000 EUR, director de 

proiect: Gabriela-Carmen PASCARIU, 2009–2012; 

o Manager al Proiectului Jean Monnet – Modul: European Business Environment, valoarea proiectului: 21.000 

EUR, 2007-2010; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/90/2.1/S/62955: Facilitarea tranziţiei de la şcoală 

la viaţă activă pentru studenţii din domeniul Economie-Afaceri Internaţionale, valoarea proiectului (UAIC): 

810.581 lei, 2010-2013; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/86/1.2/S/61959: Comunitate universitară pentru 

managementul calităţii în învăţământul superior, valoarea proiectului: 13.774.058 lei, 2010-2013;  

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/92/3.1/S/63907: Cityaudit.ro – sistem on-line 

interactiv de formare și informare în marketing și instrumente de afaceri pentru antreprenori, valoarea 

proiectului: 5.817.097 lei, 2010-2013; 

o Membru al echipei de implementare a Proiectului POSDRU/86/1.2/S/53202: Competențe avansate – 

profesionale și de cercetare – în managementul riscului internațional, finanțat prin POS „Dezvoltarea 

Resurselor Umane” 2007 – 2013, valoarea proiectului: 2.658.695 lei, 2010-2014. 
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prof. univ. dr. hab. Liviu-George MAHA 


