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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  FABIAN Livia Daniela 

Adresa  Tîrgu Mureş, Piaţa Gării, nr. A2, ap. 3, judeţul Mureş, România  

Telefon  0040 (0)265 263211 int. 1287 Mobil: 0040 (0)745 582470 

Fax  0040 (0)0265 268718 

E-mail   livia_fabian@yahoo.com 
 

Cetăţenia  Română  
 

Data naşterii  14.03.1970 
 

 Sex  Feminin 

Experienţa profesională 
 

Perioada  16.06.1997 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector / Consilier  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  participarea la întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii de finanţări 
nerambursabile de către Consiliul Judeţean Mureş; 

 urmărirea implementării proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare şi ai 
căror beneficiari sunt Consiliul Judeţean Mureş, autorităţile administraţiei 
publice şi instituţiile subordonate; 

 întocmirea programelor anuale ale colaborărilor externe ale Consiliului 
Judeţean şi de promovare a imaginii; 

 întocmirea corespondenţei şi documentaţiilor necesare participării la 
manifestări internaţionale ale reprezentanţilor Consiliului judeţean; 

 redactarea şi supunerea spre aprobare a protocoalelor de colaborare, 
înfrăţire, etc. 

 acordarea de sprijin către consiliile locale pentru realizarea acţiunilor de 
colaborare, înfrăţire cu alte autorităţi din străinătate; 

 întocmirea bugetului necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, 
cotizaţii, activităţi de promovare, imagine şi protocol; 

 asigurarea traducerii actelor, a corespondenţei primite de la organismele 
Uniunii Europene şi de la alte foruri internaţionale; 

 desfăşurarea de acţiuni specifice pentru asigurarea legăturii cu mass-
media: comunicate de presă, conferinţe de presă, etc.; 

 întocmirea de proiecte de hotărâri specifice domeniului de activitate; 

 întocmirea de sinteze, rapoarte, informări privind domeniul de activitate; 

 participarea la seminarii organizate de instituţii publice, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, pe teme specifice domeniului de 
activitate;    

 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul Judeţean Mureş,  

Piaţa Victoriei, nr. 1, Tîrgu Mureş, 540026 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Administraţie publică locală 

mailto:livia_fabian@yahoo.com
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Educaţie şi formare 
 

Perioada  2008-prezent 

Calificarea/ diploma obţinută  Doctorand  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Tema de cercetare  „Elita administraţiei publice. Cazul judeţului Mureş. Perioada 1919-2007. Reconstituire istorică” 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Postuniversitar 

Perioada  Martie – Iunie 2006 

Calificarea/ diploma obţinută  Stagiu de informare şi pregătire la Biroul UNCJR Bruxelles/Adeverinţă 

Perioada  Iunie 2009 

Calificarea/ diploma obţinută  Participare la Cursul „ Managementul proiectelor” Tîrgu Mureş/Certificat 

Perioada  2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de masterat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Managementul administraţiei publice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative Tîrgu Mureş 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Postuniversitar 

Perioada  2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută  Profesor / Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Limba română, limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe şi Litere Tîrgu Mureş 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Universitar / Studii superioare de lungă durată 

Perioada  1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută  Economist / Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Management, marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Ecologică, Facultatea de Management în Economia Turismului şi Comerţului 
Internaţional Deva  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Universitar / Studii superioare de lungă durată 

Perioada  1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Profil electrotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul Industrial Luduş 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Liceal 
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 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Franceză   B1  B2  B1  B1  B1 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilităţi de comunicare, relaţionare şi sinteză ca urmare a experienţei câştigate în perioada 1997 – 
prezent  în cadrul Compartimentului de Relaţii externe şi mass-media  

Spirit de echipă 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Aptitudini manageriale, Minuţiozitate, capacitate de creaţie, negociere  
Capacitate de multi tasking, concentrare sub stres, respectarea termenelor limită  
Capacitate de asimilare a informaţiilor noi în cel mai scurt timp si capacitate de adaptare, - 
dobândite în perioada angajării la Consiliul Judeţean Mureş  

   
 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Posesor al Permisului European de Conducere a Calculatorului , ECDL Certificate 

Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook Express  
 
 

Permis de conducere  Categoria B. 
 

Tîrgu Mureş  
                   Aprilie 2014 

 

 Semnătura 

 
 
 
 
 


