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Povestitorii (și poveștile lor) sunt... 
 
 

LUCIANA CRISTEA activează de 8 ani în managementul de proiect pentru că adoră să materializeze...vise şi idei durabile. Şi-a început cariera ca 
învăţătoare. Această dorinţă de a lucra cu semenii a determinat-o să studieze sociologia la Universitatea Transilvania din Braşov. Marea 
provocare, managementul de proiect, a început odată cu angajarea în 2006 la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Braşov (ADDJB). În 
2007 a participat la elaborarea Conceptului de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, iar în 2009-2010 a coordonat echipa de elaborare a 
„Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Braşov – orizonturi 2013-2020-2030” fiind totodată şi coordonator al proiectului cu acelaşi titlu. 
Colaborează cu ADR Centru pentru definitivarea Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2014-2020 (PDR 2014-2020). Este expert tehnic şi 
evaluator de proiecte în cadrul GAL Asociaţia Transilvană Braşov Nord unde, împreună cu colegii, contribuie la dezvoltarea rurală a unei zone 
frumoase şi cu potenţial – zona Rupea. Luciana consideră că succesul vine în primul rând din munca în echipă şi încrederea în ceilalţi. La 
începutul acestui an a acceptat o nouă provocare, aceea de a fi director al ADDJB. 
 
Dedicat dezvoltării orașului al cărui city manager este, NICOLAIE MOLDOVAN este unul dintre principalele „motoare” care au impulsionat 
creșterea durabilă ce a condus la nivelul de apreciere de care se bucură astăzi capitala sufletească a României, Alba Iulia. Pasionat de 
comunicare și înţelegând nevoia de investiţii a zonei în care locuiește, Nicolaie nu s-a dat în lături de la a căuta investitori de pe tot 
mapamondul. Pentru atragerea investitorilor chinezi, le-a învăţat chiar și limba! A elaborat peste 120 de proiecte de finanţare, coordonând 
peste 40 dintre acestea în calitate de manager. Nicolaie are 15 ani de experienţă dobândită în activităţi de elaborare și coordonare proiecte cu 
finanţare PHARE, SAPARD, MOFA, GUV RO, FEDR (POR, POS MEDIU, POSCCE, IEE, URBACT II, SEE), FSE (POSDRU, PODCA) etc., planuri de 
marketing, strategii de dezvoltare durabilă, planuri integrate de dezvoltare urbană. În plus, Nicolaie împarte din cunoștinţele sale, susţinând de 
peste 10 ani diverse traininguri în management de proiect, management financiar, evaluarea și monitorizarea proiectelor, comunicare și relaţii 
publice etc. 

 
Grija pentru detalii pe care o are ca bibliofil și răbdarea și perseverenţa pe care le-a învăţat fiind pasionat de orologerie l-au ajutat pe TIBERIU 
FORIȘ să devină un adevărat profesionist în management, lucru recunoscut și de premiul pentru management cu care a fost distins de Consiliul 
Britanic încă din 1995. Tiberiu este inginer, absolvent al Facultăţii de Mecanică, economist, absolvent al Facultăţii de Știinţe Economice, 
Universitatea Transilvania din Brașov, precum și doctor în informatică economică al ASE București. Este profesor de management al 
Universităţii Transilvania din Brașov și administrator al Școlii de Formare Managerială în Turism, unul dintre cei mai importanţi formatori privaţi 
din ţară pentru meserii din domeniul turismului și industriei alimentare și consultant pentru proiecte cu finanţări diverse. In perioada 2010 – 2013 
a derulat, ca partener și ca manager de proiect, prin Organizația Patronală a Turismului Balnear din România, proiecte strategice POSDRU 
pentru formarea profesională a angajaţilor din turism și industria alimentară, iar în perioada următoare va derula proiecte strategice în 
domeniul turismului, industriei alimentare și mass-media. 
 

 

DANIELA CIRICĂ este managerul firmei Pro Expert şi deţine o experienţă de peste 12 ani în consultanţă HR. Absolventă a Facultăţii de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei, cu un masterat în Psihologie Industrială şi Organizaţională, Daniela are experienţă relevantă în activităţi de training, 
coaching, audit organizaţional, precum și în elaborare/implementare de proiecte cu finanţare nerambursabilă. Primul proiect scris a apărut din 
dorinţa de a crește nivelul de pregătire a personalului din domeniul resurselor umane, iar experienţa dobândită și rezultatele obţinute au 
determinat-o să continue în această direcţie. Până în acest moment Daniela a scris, câștigat și implementat două proiecte strategice finanţate 
din FSE, în calitate de partener, iar alte două proiecte strategice se află deja în faza de contractare. Daniela consideră că succesul în 
implementarea unui proiect este condiţionat de câţiva factori: parteneriatul durabil, experienţa anterioară în implementare și, cel mai 
important, implicarea tuturor partenerilor în scrierea efectivă a proiectului. Formula „concepere și implementare” este cea care a permis 
asumarea și atingerea de ţinte provocatoare, care să fructifice experienţa întregului parteneriat și să aducă în același timp plus-valoare. 
 

 
Cu o experienţă de 8 ani de implementare a proiectelor cu finanţare atât naţională, cât și europeană, BIANCA NASTALIN a învăţat că unul dintre 
ingredientele care stau la baza succesului este armonia în cadrul echipei care pune umărul la îndeplinirea obiectivelor oricărui demers. 
Licenţiată  în știinţe politice, Bianca a urmat cursurile de master în Administraţie Publică Europeană și cursul ”Project Management & EU 
Fundraising” al  VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten – LOGO EAST (Deventer - Olanda) – Hiemstra & De Vries. De asemenea, Bianca 
deţine un certificat PMFoundation. Din 2006 și până în prezent, dovedește zilnic că este un om sociabil pentru care spiritul de echipă este 
important, lucrând de-a lungul timpului în cadrul departamentelor care se ocupă cu implementarea proiectelor europene din cadrul Primăriei 
Municipiului Sibiu, cât și în mediul privat. 
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