CURRICULUM VITAE
AHCIARLIU KYRIAKIDIS ADRIANA LIUBA

Functia actuala: administrator & fondator al Diplomat Consult parte a Invigors EMEA
În calitate de consultant al industriei financiare bancare și nebancare, sunt responsabil pentru
monitorizarea și promovarea unui cadrul legal în conformitate cu cadrul legislativ comunitar
precum și pentru promovarea bunelor practici în domeniul de resort cu focusare pe leasing,
creditul de consum, emitenti de garantii, societati de asigurari. Monitorizam și promovam prin
actiuni de lobby conformitatea acestora în domeniul politicilor fiscale, de mediu și concurentă în
relașie directă cu asociațiile și patronatele de industrie.
În perioada iulie 2004 - august 2016 - secretar general și membru al Comitetului Director al
Asociației Instituțiilor Financiare Non-bancare - ALB în România; Președinta Grupului CEESE
al Federației Leaseurope în perioada 207 - 2010; din 2010 până în 2016 membru al Comitetului
Director al Federației Europene a Creditului de Consum Eurofinas, membru al comitetului
director al Consiliulu Secretarilor Generali în cadrul Leaseurope în perioada 2010 – 2014.
Pentru o perioadă de 3 ani (2006-2009) - consilier personal al Ministrului Sănătății cu rol în
coordonarea și lansarea programelor naționale de sănătate și privatizarea serviciilor de sănătate
în relaționare cu reforma asigurărilor private de sănătate.
Experiență profesională anterioară
01.08.2001 - Iulie 2004: Director Marketing & Comunicare la BRD Sogelease (societate de
leasing din cadrul Groupe Societe General din Romania), fiind responsabil cu politicile
comerciale( vanzari, acorduri comerciale cu dealeri si societati de asigurare), precum și politici
de relatii publice & marketing . Timp de 2 ani din totalul de 3 am fost secretarul general al
Comitetului Director . .
01.03.1999 - 01.07.2001 - Director adjunct / purtător de cuvânt în Relații Publice și
Publicitate la Banca Turco-Romana SA (Banca Turcă Română).
01.02.1997 - 01.03. 1999 – consilier politic al guvernatorului Băncii Naționale a României,
raportând direct domnului Mugur Isărescu - guvernator al Băncii Centrale a României.
o Responsabilități : Am coordonat relațiile Băncii Naționale a României cu cele două
Camere ale Parlamentului, cu instituțiile centrale ale administrației române și cu partidele

politice. De asemenea, am reprezentat Banca Națională a României în comisii precum Comisia
România-SUA, Comitetul UE-România privind relațiile interbancare și E.U. probleme de
integrare. Din poziția de consilier politic al guvernatorului, am fost repartizată timp de 6 luni
(februarie - august 1998) la Senatul României în funcția de Director al Direcției de Relatii
Externe. Pentru această perioadă de atribuire am raportat direct Președintelui Senatului
României.
01.03.1996 - 01.02.1997 - Banca Națională a României - Direcția Comunicare - Director și
purtătoare de cuvânt, raportând direct dlui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Centrale a
României.
o Responsabilități la locul de muncă: Am coordonat relațiile cu mass-media și
politica de imagine a Băncii Naționale a României, inclusiv unele profiluri de țară cu massmedia din străinătate (Euronews, Euromoney, Financial Times, Welt News). responsabil pentru
politica de imagine și comunicare și pregătirea pentru emiterea obligațiunilor Yankee.
Poziții anterioare: Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Divizia NATO / UEO, Secretarul
executiv al Centrului Euro-Atlantic din România, ofițer birou NATO / WEU, Consilier pe
probleme externe - Ministerul Sănătății - Organizația Mondială a Sănătății și zona engleză din
biroul Asia și Africa,
Alte responsabilități și activități sociale:
- Membru al Romanian Business Leaders parte din Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei Grupul de Lucru Fiscal
- Membru fondator al Rotary Levant Romania
- Membru al ASPES - România
- Membru fondator și vicepreședinte al Asociatiei "I.H.E.D.NȚ Romania și Asociația
Eurodefence Romania;
- secretar general adjunct al Forumului "România at Work " ("Conferințele Crans Montana") din
1997, organizat sub auspiciile Președinției României; Coordonator al deskului pentru relatia cu
mediul de afaceri în cadrul conferinței internaționale "Crans-Montana Conference", 1994;
- membru al secretariatului executiv al mai multor seminarii organizate de Ministerul Afacerilor
Externe în colaborare cu Ministerul Apărării și cele două Camere ale Parlamentului României cu
NATO și UE
- membru al consiliului de administrație al " membru al "Uniunii de asociere a absolventilor
Institutului de Inalte Studii de Aparare – IHEDN " Paris din 1995 până în 1999
- Membru al Comisiei Bilaterale "România-SUA", copreședinte al Subcomisiei Bancare și
Financiare din 1997 - 1998.
Educaţie:
Diplome :
Începând cu anul 2013 – doctorand la Scoala Doctorala in Stiințe Politice în cadrul SNSPA,
București, România
2012 - Curs pentru Mediatori Profesioniști - Mediatori Fundația Canadiană
1993 - Masterat în Relații Internaționale - Școala Națională de Studii Politice și Administrative,
București
1989 - diplomă de traducător oficial pentru limba engleză

1986 - Institutul de Medicină și Farmacie / MD în stomatologie - Cluj-Napoca
1979 - Liceul Special de Engleză - "Ady-Sincai, Cluj-Napoca

Alte cursuri:
1997 - Fondul Monetar Internațional, Washington DC, SUA - Curs pentru politicile
macrfoeconomice externe
1995 - Institutul de Haute Etudes de Apărare Nationale, Paris, Franța, în colaborare cu Institutul
de Securitate al UEO
1994 – curs de campanie electorala - Germania, sponsorizat de Asociația Germană a Atlanticului
1994 – curs de cultură și civilizație japoneză pentru tineri diplomați - sponsorizat de Ministerul
Afacerilor Externe, Japonia
Publicații: (pot fi prezentate copii dacă este necesar):
• Despre Lobby și Calitatea procesului legislativ - revista juridică, decembrie 2016
• Anuarul World Leasing, Capital Markets Intelligence UK 2015, 2016, 2017 - Raportul de țară
privind industria leasingului și evoluții recente legislative
• În consultanță și în lobby, viziunea este o condiție primordială pentru succes - articol din "Forta
economica a femeilor" de Andreea Paul, Editura Polirom 2016
• Redactor șef "Anuarul ALB" 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 emisă de
Diplomat Consult pentru ALB
• Leasingul ca instrument financiar nebancar pentru susținerea economiei românești - Anuarul
Euromoney An 2011, 2012, 2013, 2014
• Leasing financiar în România - considerente juridice și fiscale - Leasing World Magazine,
Londra / 2011, 2012, 2013
• Coloană în revista "Finante și Afaceri"
• Coloană la "Ghidul de Bani" emis de revistele Piata Financiara;
• Multe alte articole și interviuri s-au axat pe supravegherea bancară și stabilitatea financiară în
mediile financiare din România și din străinătate.
• articole despre rolul mass-media în campaniile electorale din "Curierul Național"; articole
despre impactul războiului din Golf în situația socială și de sănătate din Kuwait, în "Viata
Medicală"
• redactor șef al "Courier Euro-Atlantic" emis de Ministerul Afacerilor Externe în 1995, 1996.
Competențe lingvistice:
Limba maternă română
Limba engleza - citit, vorbit, scris cu titlu de traducator
Limba greacă – scris, citit, vorbit satisfăcător
Limba franceză - scris, citit, vorbit satisfăcător

