Sonia Silvaș este manager de proiect și coordonator al echipei interne de
consultanți specializați în competitivitate și inovare, activând ca expert accesare
fonduri europene, în colectivul Hygia Consult, încă din 2013.
Experiența Soniei în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanţare
nerambursabilă cuprinde provocări diverse, dar duse la bun sfârșit, plecând de
la proiecte cu complexitate mică și până la proiecte strategice, dezvoltate în
structuri asociative și în parteneriat între companii, univesități și instituții.
Sonia este meticuloasă, iar atenția la detalii ajută mult relațiile cu clienții și
colaboratorii, dar și cu finanțatorii, toți simțindu-se în siguranță chiar și atunci
când termenele sunt presante, iar volumul de muncă este mare. Bunele relații le dezvoltă însăși cu mai
tinerii aspiranți în tainele profesiei, fiind unul dintre consultanții-formatori implicați în programul Learn
Consulting, Do Consulting derulat de Hygia Consult, începând cu anul 2014, destinat studenților/
masteranzilor/doctoranzilor în acumularea de cunoștințe practice specifice activității de consultant în
accesarea și managementul proiectelor finanțate prin fonduri europene.
Este licențiată în relații internaționale și studii europene în cadrul UBB Cluj-Napoca, cu studii masterale
în Strategia Dezvoltării Durabile și Audit și Management Financiar al Fondurilor Europene în cadrul
aceleiași universități. A contribuit la elaborarea aplicațiilor pentru implementarea pachetului integrat de
proiecte cu finanțare nerambursabilă a Clusterului Mobilier Transilvan și a AgroTransilvania Cluster prin
realizarea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri pentru companiile implicate. Competențele în
managementul de proiect sunt atestate de diploma certificată în domeniu și are o experiență în
implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă POSCCE/POR/POC de peste5 ani:
Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor de finanţare nerambursabilă aferente Programelor
POR/POC/POSCCE/POCU destinate mediului de afaceri privat și instituțiilor publice, precum și
Programelor Guvernamentale: întocmire documentaţii specifice în vederea obţinerii finanţării
nerambursabile precum studii de fezabilitate, DALI, planuri de afaceri, cereri de finanţare, asistență în
cadrul vizitelor de precontractare/monitorizare efectuate de autorități; asigurarea comunicării şi
managementului relaţiilor cu beneficiarul şi instituţiile finanţatoare, consilierea beneficiarului şi a
partenerilor acestuia în organizarea şi realizarea procedurilor de achiziţie şi rambursare a cheltuielilor,
întocmirea dosarelor de achiziţie/plată/rambursare precum şi a altor documente specifice implementării
proiectului precum notificări, rapoarte de progres.
Implicare ca manager proiect/membru în echipa de management în diverse proiecte:






POC “Cluster Mobilier Transilvan – cluster inovativ de interes european”.
POCU ”Îmbunătățirea competențelor angajaților CHIMSPORT S.A. cu responsabilități în
management și resurse umane”
POR „Creșterea eficienței energetice a trei clădiri rezidențiale colective, din orașul Târgu Lăpuș,
județul Maramureș”.
POR ”Reabilitare, schimbare de destinație din sediu administrativ în spații de învățământ”.
POS CCE ”Dezvoltarea sustenabilă a clusterului agro-industrial sub brandul «AgroTransilvania
Cluster»”.
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POS CCE ”Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a Cluster Mobilier Transilvan”.
POS CCE Proiect Napochim ”Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producția de
accesorii din plastic pentru mobilier”.
POS CCE Proiect Promtinter Expert ”Crearea unei noi infrastructuri de afaceri pentru producția
maselor plastice necesare în industria mobilei”.
POS CCE Proiect Quick Ready ”Implementarea unui sistem informatic pentrucomerț electronic
la S.C. Quick Ready S.R.L.”.
POS CCE Proiect Indis Partner ”Implementarea unui sistem informatic de tip ERP încadrul SC
INDIS PARTENER SRL”.
POR Proiect Dettra Organization ”Dezvoltarea microîntreprinderii Dettra Organization SRL prin
dotarea cu echipamente moderne destinate organizărilor de evenimente şi mobilier tip birou”.
POR Proiect New Idea Group ”Dotarea întreprinderii S.C New Idea Group S.R.L. cu
echipamente performante destinate producției publicitare și tipografice”.
POR Proiect Retroinn ”Dezvoltarea activităţii la SC RETROINN SRL”.

SILVAȘ SONIA
TEL:0753 311 204
EMAIL: sonia.silvas@hygia.ro
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