
  
 

  
 

  

 

 
Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume GREC RAZVAN-ADRIAN 

Adresa Bistrita, strada Campului nr.36, judetul Bistrita-Nasaud 

Telefon 0726 180 887   

  

E-mail razvangrec@yahoo.com 
  

Nationalitate Romana 
  

Data naşterii 23 iunie 1978 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

…………………………………… 

  

Experienţa profesională  

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

      Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

 

 

            

                 Numele şi adresa angajatorului 

    

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

August 2012 – Prezent 

   Director executiv 

   Desfasoara activitati care implica exercitarea prerogativelor de interes public si punerea in executare a 

legilor si a celorlalte acte normative cu privire la gestionarea si monitorizarea Contractului de Delegare 

a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Bistrita-Nasaud, conduce , 

indruma si organizeaza activitatea financiar-contabila, de resurse umane si administrativa a Asociatiei. 

  

     Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare din 

judetul Bistrita -Nasaud, P-ta Petru-Rares, nr. 1-2, Loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud 

  Conducere executiva 

Perioada Mai 2010 – aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea si controlul asupra activitatii administrative si sportive ( corespondente interne si 
internationale, incheierea de conventii civile sportive etc) 

Numele şi adresa angajatorului ACF Gloria 1922 Bistrita, Str. Parcului nr. 3, Bistrita, cod 420 035 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

Conducere executiva 
 
Ianuarie 2005 – aprilie 2010 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Ofiter 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Culegerea de date si informatii de siguranta nationala 

Numele şi adresa angajatorului Directia Judeteana de Informatii Bistrita-Nasaud -UM 0598 



  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                   Perioada 
                       
                          Funcţia sau postul ocupat 
 
      Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Operativ 
 
Septembrie 2002 – Ianuarie 2005 
 
Vicepresedinte 
 
Activitati de conducere sportiv-administrativa 

Numele şi adresa angajatorului ACF Gloria 1922 Bistrita, Str. Parcului nr. 3, Bistrita, cod 420 035 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Conducere administrativa 

  

                   Educaţie şi formare  

  

                                                Perioada 2007 - 2001  

                 Calificarea / diploma obţinută Licentiat al Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti (iunie 2001) 

                Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Studii juridice 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Crestina ”Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca, 
Facultatea de Drept 
Specializarea Stiinte juridice 

 
                                               Perioada 
 
                Calificarea / diploma obţinută 
 
               Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
1993-1997 
 
Diploma de bacalaureat 
 
Matematica- fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic ”Liviu Rebreanu” Bistrita 

 

          Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

                                       Limba maternă Romana 

  

                                         Limba străină Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba engleza   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba            

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipa, spirit creativ, abilitati foarte bune de comunicare, lucru in conditii de presiune, 
obtinute in urma experientei profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice   Abilitati de leadership, capacitate de analiza, capacitati decizionale 

 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

  Abilitati de utilizare a a bazelor de date, a Internetului – Curs operator calculator electronic si retele 
(2002) 

 

 
                               Permis de conducere 

 
 
Categoria B 



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


