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Lavinia Andrei este expert în dezvoltare durabilă, politici publice, energie, 
schimbari climatice și bună guvernare, manager de proiect și trainer.  
Este președinte și manager Proiecte și Programe în cadrul Fundației Terra 
Mileniul III, în cadrul căreia a coordonat peste 20 de proiecte pe mediu, energie 
și schimbări climatice și pentru dezvoltare durabilă. Lavinia Andrei are o 
experiență de peste 20 ani în domeniul schimbărilor climatice, politicilor de 
mediu, în advocacy și energie. Ea a fost consultant pe probleme de schimbări 
climatice pentru Banca Mondială, Centrul Regional pentru Mediu REC Romania și 
PNUD Romania. În calitate de membru al Comitetului economic și Social 
European, a avut ca responsabilități elaborarea de avize și recomandări cu 
privire la politica europeană, a fost raportor pentru Raportul de progres al 
utilizarii Energiilor Regenerabile și raportor general – Stabilirea unui sistem 
financiar pentru climă. De asemenea în cadrul Comitetului Economic și Social a 
fost Preşedintele grupurilor de lucru „Energie din hidrogen” și „Educatie pentru 
o societate energetica fara carbon”, Membră în grupurile de lucru: Dezvoltare 
durabilă, Eco-etichetarea, Biocombustibili, Eficienţă energetică în clădiri și 
Sistemul de management de mediu. De asemenea, a fost membră în cadrul 
Comitetului de monitorizare al programului Operațional Mediu și Comitetului de 
Monitorizare al programului Operational Infrastructura Mare. 
 

 
Lavinia Andrei is an expert in sustainable development, public policies, energy 
and climate change, good governance, a project manager and a trainer. She is 
president of the Terra Mileniul III Foundation, while also being a project 
manager. She has coordinated over 20 projects in the environmental, energy, 
climate change and sustainable development fields. 
Lavinia Andrei has over 20 years of experience in the fields of climate change, 
environmental policies, advocacy and energy. She was a consultant on climate 
change issues for the World Bank, the Regional Environmental Center Romania 
and PNUD Romania.  
As a member of the European Economical and Social committee, she was 
responsible for drafting opinions and recommendations on European policy, she 
was a rapporteur for the Progress Report on the Use of Renewable Energy and a 
general rapporteur within establishing a financial system for the climate.  
She was also a Chairman of the working groups "Energy from Hydrogen" and 
"Education for a Carbonless Energy Society" within the European Economical 
and Social committee, while also being a member in the following working 
groups: 
Sustainable development, Eco- labeling, Biofuels, Energy Efficiency in buildings 
and Environmental management system. She was a member of the Monitoring 
Committee of the Environmental Operational Program and the Monitoring 
Committee of the Large Infrastructure Operational Program. 
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