
 

„Repornim împreună motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale” 

Conferința regională „Fondurile LA MARE...căutare!” 
Hotel Iaki, Constanța, 15 iulie 2014 

 

Povestitorii de astăzi (și poveștile lor) sunt... 
 

OVIDIU COSTEA şi-a început cariera profesională controlând proprietăţile optice ale cabinei de pilotaj pentru aeronavele militare IAR 93 si IAR 99. 
Apoi, a trecut de la aer la apă, ocupând postul de inginer la un producător de elice şi ancore navale. Totuşi, Ovidiu nu şi-a părăsit prima iubire  - cerul. 
Fiind pasionat de astronomie,  el a proiectat şi construit un telescop Newton de 7 ţoli. Din 2006, Ovidiu lucrează la Primăria Municipiului Galați în 
implementarea de proiecte în cadrul Direcţiei de Proiecte şi Finanţări Externe. Din 2010 şi până în prezent a fost implicat în implementarea a două 
proiecte finanţate prin POR 2007-2013 şi a fost manager de proiect pentru iniţiativa „Dezvoltarea porturilor fluviale dunărene (Danube Inland Harbour 
Development – DaHar)”, finanţată prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (PO SEE).  
 
 
 

 

GEORGIANA HODOROGEA lucrează în cadrul Primăriei Cumpăna din anul 2007, ocupând funcţia de Inspector Superior la  Biroul Investiţii. Absolventă 
a Facultăţii de Ştiinţe Economice – secţia Tranzacţii internaţionale din cadrul Universităţii  Ovidius” Constanţa, a participat la implementarea 
proiectelor finanţate din fonduri europene ale primăriei şi nu numai. Îi place să călătorească şi să asculte muzică. 
 
 

 
 
LUIZA GHEORGHE  lucrează în cadrul Primăriei Cumpăna din anul 2008, ocupând funcţia de Inspector Principal la Biroul Investiţii.  A absolvit 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  - secţia de Psihopedagogie specială – şi, deşi domeniul în care s-a pregătit este total diferit faţă de 
domeniul în care lucrează, este mândră că a reuşit să se adapteze destul de repede la noile sarcini. Îi place să călătorească, să asculte muzică şi să 
meargă la cinema.  
 

VALENTINA FILOTE de profesie inginer, iar din 2008 este funcţionar public în administraţia publică locală. Primii 10 ani de muncă a acumulat 
experienţă în mediul privat. În anul 2008 a intrat în rândul funcţionarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brăila. În 
primii ani a participat la activităţi de interfaţă între Consiliul Judeţean Brăila și structurile europene și diverși parteneri străini (Euroregiunea Dunărea 
de Jos, Euroregiunea Marea Neagră). În acelaşi timp și-a completat pregătirea profesională în domeniul scrierii de proiecte și al managementului de 
proiect. Începând cu anul 2010 a început să aplice teoria în practică și a făcut parte din echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri 
structurale. A participat direct la implementarea proiectelor și a acumulat experienţă care consideră că îi va fi de folos în următoarea perioadă de 
programare. 
 

 

ANCA NEDEA PAVEL a fost una dintre cele mai tinere femei în funcţia de manager executiv din industria hotelieră, industrie dominată de bărbaţi.  Și-a 
început cariera în calitate de auditor financiar în domeniul turismului, poziţie care a ajutat-o să se familiarizeze cu domeniul. Și-a dezvoltat afacerea 
aducând valoare adăugată hotelurilor, ocupându-se de investiţii în domeniul spa. Începând cu 2010 conduce unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din 
Mamaia, Hotel Iaki, deţinut de către cel faimosul fotbalist Gheorghe Hagi. Anca s-a ocupat de repoziţionarea brand-ului, a afacerii și de construirea 
unei echipe puternice în una dintre cele mai grele perioade – începutul crizei economice. A reușit să aducă afacerea Iaki în topul hotelurilor de 5* prin 
creșterea nivelului vânzârilor, marketing și fiind în permanentă legătură cu necesităţile și așteptările clienţilor. În noiembrie 2011 a publicat alături de 
Ionică Onicioiu volumul „Sănătoasă și frumoasă din cap pânâ în picioare”, carte ce vorbește despre beneficiile spa-ului. 

 
 

Dinamismul caracteristic persoanelor din ONG-uri se regăseşte întrutotul în personalitatea MIHAELEI CÂNDEA, directorul executiv al organizaţiei non-
guvernamentale Mare Nostrum. Pasionată de biologie, dar în aceeaşi măsură şi de proiecte, Mihaela este licenţiată în biologie marină şi master în 
management de proiect. Pentru a da glas convingerilor sale despre protecţia mediului înconjurător, Mihaela a produs şi moderat o emisiune radio 
despre probleme de mediu la Radio Neptun. Este unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai protejării zonei de coastă româneşti, publicând numeroase 
articole care vizează protecţia mediului în această zonă. 

 

 

Larisa LOVIN lucrează în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

 


