Dr. Lavinia Rașcă
Dr. Lavinia Rașcă a lucrat cu peste 10.000 de
manageri și antreprenori în programe EMBA/MBA,
în programe PHARE, ACDI, USAID, EU, ca și în
training-uri personalizate. S-a pregătit la mari
școli de business și este doctor în managementul
IMM-urilor. Autoare/co-autoare de cărți și articole,
speaker la conferințe și emisiuni radio-TV.
Directorul general EXEC-EDU și Președintele
Consiliului de administrație EXEC-EDU.
Susține programe de management strategic, HR, antreprenoriat, leadership,
first time manager, productivitate.

Experiență profesională:
● La ASEBUSS, ca membră fondatoare, membră în consiliul consultativ şi
profesor în programul Executive MBA, a participat la creşterea
permanentă a calităţii şi reputaţiei acestuia şi a contribuit la
perfecţionarea celor 1000+ manageri cu care a lucrat în clasă şi care sunt
acum membri recunoscuţi ai comunităţii de business din România.
● Lavinia este apreciată pentru calitatea şi aplicabilitatea programelor pe
care le-a susţinut pentru manageri, în EXEC-EDU, cât şi a cursurilor de
strategie şi antreprenoriat din programul EMBA ASEBUSS. A fost parte a
procesului de dezvoltare a serviciilor de consultanţă a IMM-urilor din
România, atât direct, consiliind întreprinzătorii, cât şi prin formarea de
consultanţi profesionişti.
● Autor şi coautor a numeroase cărţi şi articole destinate managerilor şi
antreprenorilor şi a fost speaker la conferinţe naţionale şi internaţionale
de specialitate.

● Este o susţinătoare a evoluţiei profesionale şi ierarhice a femeilor. Este
membră fondatoare şi prima preşedintă a filialei din România a uneia
dintre cele mai prestigioase asociaţii de femei din lume: European
Profesional Women’s Network România.
● Colaborează cu revista Business Magazin la rubrica Opinie.
A fost inclusă în:
● Who is who în business, TOP 1000 de experţi – Ziarul Financiar (2013,
2014, 2015)
● TOP 200 Cele mai puternice femei în business – Business Magazin (2014,
2015)

Diplome și performanțe:
● Certificată în metodologia Human Synergistics (2016)
● Certificată în Hogan Assessment Systems (2011).
Absolventă a numeroase cursuri şi certificări precum:
● „Colloquim on Participant Centered Learning & Strategic Management
and Organizaţional Behavior” – Harvard Business School (2003);
● „The General Management Program for Teachers from Central and
Eastern Europe Developing” – Harvard Business School (2002);
● „Entrepreneurs” – IESE Barcelona (1996);
● „Internaţional Faculty Development Programm” – IESE Spania, Bocconi
Italia, HEC Franţa (1996)

Un gând de la trainer
“Am un stil direct, simplu, practic. Aduc în discuţie lucruri cărora le-am testat eu
însămi utilitatea în calitate de angajat, manager, antreprenor, consultant, în
companii extrem de diverse. Plăcerea de a interacţiona cu cei cu care lucrez îmi
dă energie, dinamism şi putere de convingere.”
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Management strategic
Leadership
Antreprenoriat
Managementul strategic al resurselor umane
Strategie

